
 
 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

pt. „Każdy chce być przedszkolakiem  

– zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
Ja niżej podpisana/y……………………………………………...……………………………………….……… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 1) 
 

i/lub 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 2) 

 
deklaruję uczestnictwo mojego dziecka ………………………………………..……………………….……… 

  (imię i nazwisko dziecka) 

 
w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do 

przedszkola” o nr WND-RPPD.03.01.01-20-0230/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 

Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, oraz oświadczam, że: 

1. Zostałam/em poinformowana/y, że projekt pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie 

dostępności dzieci do przedszkola” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie 

i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej, i będzie realizowany przez Gminę Kuźnica,  

2. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Każdy chce być 

przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”, akceptuję jego warunki oraz 

zobowiązuje się do respektowania w nim postanowień, 

3. Moje dziecko spełnia warunki uprawniające je do udziału w Projekcie zgodnie z Regulaminem 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie 

dostępności dzieci do przedszkola”, 

4. Zobowiązuję się do udziału własnego oraz mojego dziecka w badaniach 

monitorujących/ewaluacyjnych, które będą przeprowadzane w ramach projektu, 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celu 

udokumentowania działań prowadzonych w ramach realizacji projektu, 

6. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału mojego dziecka w  Projekcie, 

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

3) będę informować o wszelkich zmianach danych kontaktowych mojego dziecka, 

7. Dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą i oświadczam, że jestem 

świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 §1 

Kodeksu Karnego. 

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

 
….………………..….…………..…….…            i/lub           ….………………..….…………..…….… 
      (podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)  


