
 

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0035/18 „Nowy Start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr RPLD.11.01.02-10-0035/18 „Nowy Start” 

OŚWI ADC ZENIE  

zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na uczestnictwo w Projekcie  

Ja, niżej podpisana/-y ……………………………………………………………………………….…………….….…………………………………………………  
                                           (imię i nazwisko) 

deklaruję udział mojego dziecka: ………………………………………………………………………..….…………………………………………………….. 
                                           (imię i nazwisko) 

………………………………………………….……………………………..…………………………………………………………..……………………………………….  

………………………..……………………………………….…...................................................................................................................... 
 (adres zamieszkania, PESEL dziecka oraz numer kontaktowy Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

w projekcie RPO „Nowy Start” realizowanym od dnia 01.08.2019r. do dnia 31.08. 2021r. przez Miasto Łódź/Szkołę Podstawową  

nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi w ramach Osi priorytetowej XI  Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka 

jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014 – 2020.   

Jednocześnie oświadczam, iż:   

1. Moje dziecko spełnia kryterium kwalifikowalności, uprawniające do udziału w Projekcie, tzn. jest uczniem szkoły objętej 

wsparciem.  

2. Zapoznałam/-em się z Regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptuję. 

3. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam* / nie 

wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne przetwarzanie, w szczególności poprzez wykorzystywanie i rozpowszechnianie, 

wizerunku mojego dziecka utrwalonego w związku z uczestnictwem w Projekcie w celach niezbędnych do dokumentacji 

audiowizualnej oraz w ramach działań związanych z promocją Projektu opisanych w „Regulaminie rekrutacji  

i uczestnictwa w Projekcie”. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu  „Nowy Start”, 

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020." 

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Świadomy/a odpowiedzialności prawnej związanej ze składaniem nieprawdziwych oświadczeń stwierdzam, że powyższe dane  

są zgodne z prawdą. 

………………………………………………………. 
(miejscowość, data) 

……………………………..………………………………………….. 
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

* niepotrzebne skreślić 


