KARTA ZGŁOSZENIOWA
PROJEKT: „Sportowo i rodzinnie w Głogoczowie”
REALIZATOR: Grupa Nieformalna „Aktywni Razem”
DZIAŁANIE: WAKACYJNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

OŚWIADCZENIA
1. Ja, ................................................................................................. (imię i nazwisko) oświadczam, że jestem
mieszkańcem Głogoczowa i zgłaszam swój udział w warsztatach „Sportowo i rodzinnie w Głogoczowie”
samodzielnie / razem z rodziną (podkreślić właściwe).
2. Imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa zgłaszanych osób
1/....................................................................

2/.............................................................................

3/....................................................................

4/...............................................................................

5/….................................................................

6 / ….......................................................................

DEKLARACJA
Data warsztatów

4 sierpnia

Rodzaj warsztatów
piłka nożna

11 sierpnia

18 sierpnia

speed ball, petanque
judo
piłka ręczna

25 sierpnia
kolarstwo

Deklaruję udział
(zaznaczyć „x” w
odpowiednim polu)

Ilość osób
...................................................................
data, podpis zgłaszającego rodzinę

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany/a udzielam grupie nieformalnej ,,Aktywni Razem ” oraz Fundacji Sztuki, Przygody
i Przyjemności ARTS z siedzibą w Wiśniowej, nieodpłatnie prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć
z wizerunkiem moim i mojego dziecka / dzieci …...............................................................................................
…………………………………………… (imię, nazwisko dziecka, dzieci) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych, w trakcie i w związku z moim
udziałem w projekcie pt. „Sportowo i rodzinnie w Głogoczowie” – współfinansowanym w ramach programu
"Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie", zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium
wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w
Wiśniowej działalnością i celami programu „FIO - Małopolska Lokalnie”.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że
zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

...............................................................................
Imię nazwisko, data, podpis

ZGODA NA PRZETWARZANE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do bazy Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności
ARTS i przetwarzanie ich dla potrzeb projektu „Sportowo i rodzinnie w Głogoczowie”, zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr133poz.883).
..........................................................................
Data, czytelny podpis składającego oświadczenie

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE
(wymagana w przypadku niepełnoletnich uczestników projektu)
Wyrażam zgodę na udział w projekcie „Sportowo i rodzinnie w Głogoczowie” mojego syna/mojej córki
.......................................................................................... (imię i nazwisko). Projekt jest realizowany przez grupę
nieformalną Aktywni Razem oraz Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Wiśniowej.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie danych osobowych mojego syna/mojej córki do bazy Fundacji Sztuki,
Przygody i Przyjemności ARTS i przetwarzanie ich dla potrzeb projektu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
-Małopolska Lokalnie”, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr133poz.883).

…………………...........................................................
Data, podpis rodziców lub rodzica

