
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„Komiksowy Sobieski” 

Projekt realizowany w ramach w ramach Programu Kultura Dostępna 
realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

INFORMACJE PODSTAWOWE:
Imiona i nazwisko

dziecka

Płeć ⃝ K           ⃝ M
Wiek w chwili przystępowania

do projektu
…………………

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Data urodzenia __ __. __ __ .__ __ __ __ 

Miejsce
zamieszkania1

Miejscowość: ………………………………………………….…………..……..………… Gmina..….…….………….……………..................

Ulica: …………..…………………..………………………………………………… nr domu: ……..….……….  nr lokalu:…………...............

Kod pocztowy: ……......……..…Powiat: …..…….…………..............Gmina: …….………….………..……….................................

Adres
korespondencyjny

 (jeżeli inny niż
zamieszkania)

Miejscowość: …………………….….……………………….…………..……..…………….…….……………………..

Ulica: …………..…………………………….…… ..nr domu: ……..…………….nr lokalu:……………………….

Kod pocztowy: …..…..…..…… Powiat: ………………..….……. Woj.: ………………………………..............

e-mail

Tel. stacjonarny Tel. komórkowy

INFORMACJE DODATKOWE

Źródła informacji o projekcie
   ⃝ Plakaty,  ⃝ Ulotki   ⃝ Strona  internetowa   ⃝ Przekaz  słowny   ⃝ Inne:
………………………........  

Informacje na temat 
zdrowia dziecka

  Czy dziecko jest na coś uczulone?       ⃝ TAK      ⃝ NIE

  Jeśli tak, to na co: ………………………………………………………………...
  Czy dziecko przyjmuje leki?              ⃝ TAK        ⃝ NIE 

  Jakie? …………………………………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

1  W rozumienia przepisów Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego   
pobytu.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………………………… 

                                            (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu)

wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia/ posiadającego)

posiadającego/ej  nr PESEL……………………………………………………………… 

w  projekcie  „Komiksowy  Sobieski” w  ramach  Programu  Kultura  Dostępna,  realizowanego  przez

Narodowe Centrum Kultury  ze środków   Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury.

1. Oświadczam, że syn/córka spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie:

1) Zamieszkuje na terenie  Gminy Lubycza Królewska;

2) Został zakwalifikowany/a na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji

zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.

2.  Oświadczam,  iż  zapoznałem/am  się  z  Regulaminem  rekrutacji  do  projektu:  „Komiksowy  Sobieski”

i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

3. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskiej.

4.  Oświadczam,  że  w  przypadku  przyjęcia  mojego  dziecka  do  projektu  zobowiązuję  się,  że  będzie

systematycznie uczestniczyć w zajęciach zgodnie z harmonogramem.

5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach, które będą przeprowadzane w ramach

projektu.

6. Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem

dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie,

obróbkę  i  powielanie  wykonanych  zdjęć,  za  pośrednictwem  dowolnego  medium  wyłącznie  w  celu

zgodnym z prowadzoną działalnością w projekcie.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” 



7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

mojego dziecka w celu monitorowania i ewaluacji  projektu; zostałem poinformowany o celu zbierania

tych danych oraz wskazani zostali mi administratorzy danych osobowych mojego dziecka.

8. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.

9. Przyjmuję do wiadomości, że:

1)  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa ich  podania  jest  równoznaczna

z brakiem możliwości udzielenia w wsparcia w ramach projektu,

2) Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania,

3) Będę informować o wszelkich zmianach danych kontaktowych mojego dziecka.

10. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą i że jestem świadomy/a

odpowiedzialności  karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia –  z  art.233 §1 Kodeksu Karnego,  który

brzmi  następująco:  „Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub

w  innym  postępowaniu  na  podstawie  ustawy  zeznaję  nieprawdę,  lub  zatają  prawdę  podlega  karze

pozbawienia wolności do lat 3”. 

………………………………                                                                    ………………………………………………………………....…..
Miejscowość i data                                                                      Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” 



Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka,

uczestniczącego  w  realizacji  projektu „Komiksowy  Sobieski” bez  konieczności  każdorazowego  ich

zatwierdzania.  Zgoda  obejmuje  wykorzystanie,  utrwalanie,  obróbkę  i  powielanie  wykonanych  zdjęć

za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji dot. projektu

„Komiksowy Sobieski”.

Czytelny podpis
rodzica/opiekuna
prawnego* uczestnika
projektu

Czytelny podpis
uczestnika projektu

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie pn. „Komiksowy Sobieski” realizowanym przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubyczy Królewskiej w ramach Programu Kultura Dostępna,
realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów

zawierających dane osobowe oraz wizerunek mojego dziecka 

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

przez  Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w Lubyczy  Królewskiej,  ul.  Jana  III  Sobieskiego  6,  22-680  Lubycza

Królewska dla celów informacyjnych oraz promocyjnych projektu pn.  „Komiksowy Sobieski”.  Niniejsza

zgoda  dotyczy  wszelkich  danych  osobowych,  w  tym  danych  wrażliwych,  zdjęć  oraz  filmów  z  moim

udziałem wykonanych i publikowanych w związku z udziałem w projekcie pn. „Komiksowy Sobieski”.

………………………………                                                                    ………………………………………………………………....…..
Miejscowość i data                                                                         Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” 



Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji

ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE

.....................................................................
Nazwisko i imię uczestnika

.....................................................................
PESEL uczestnika

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce do Muzeum Pałacu

Króla  Jana  III  Sobieskiego  w  Wilanowie,  organizowanej  w  ramach  projektu  „Komiksowy  Sobieski”

realizowanym przez  Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w Lubyczy  Królewskiej  w  ramach  Programu Kultura

Dostępna, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury

w terminie: ………………………………………….

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki 

i rozwiązaniem wycieczki a domem.

Miejscowość: .............................. Data: .........................

Podpis rodzica/prawnego
opiekuna:

................................
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