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Załqcznik Nr 1 do Regulaminu

UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
DEKLARACJA
,,UMIEM PŁYWAĆ . nauka
podstaw pĘwania uczniów klas I-Iil szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy
Myślenice''

h.!lll istęt.stwo
S n o r ' l ui T u r v s l v k i

Janiżejpodpisana/y
(imię i nazwisko rodzica,opiekuna prawnego)

wyrazam zgodę naudział mojego dziecka
(imięnazwisko dziecka,uczesbrikaprojektu)

Nr PESEL: ......
SzkoĘlZespołu...........
ucznia klasy...............
w projekcie ,,UMIEM

zam.,,

'
PŁYWAC.

nauka

podstaw pływania uczniów klas I-III szkółpodstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice,,.

Wyrazenie zgody to akceptacja regulamiru zaŁączonegodo wniosku. Do deklaracji uczestnictwa
załączam:
.

oświadczęnierodzica o braku przeciwwskazafi do nauki pływania.

,

zgodęnaprzetrtarzanie danych osobowych.

Deklaruj ę regularne uczestnictwo moj ego dziecka w zajęciach.
Zobowiązuję się do osobistego przryonJ i odbioru dzieckaz ustalonego miejsca zbiórki.

Nr telefonu rodzica do kontaktu:

(miejscowość,
data)

(czytelnypodpis rodzica,opiekunaprawnego)

ZałqcznikNr 2 do Regulaminu

oŚwr.ł.ocZEME UCZESTNIKA PRoGRAMU ,, UMIEM PŁYWAC. nauka podstaw
pływania
qczniówklas I.III szkółpodstawowych
z terenuMiastai GminyMyślenice''
WYRAZENIU
O
ZGODY NAPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWVCU

j

IiJ:iJ-lliTl,,oo,

W związ|ll z przystąpieniem do projektu ,,UMIEM PŁYWAĆ . nauka podstaw pływania
uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice ''
współfinansowanego zę środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wyrażam zgodę na
pr zętwarzani e danych osobowych m oj ego dzię cka:

Administratoremtak zebranychdanych osobowychjest Gmina Myślenice,ul. Rynek 8l9 ,32-400
Myślenice.
Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia,
rea|izacji programu ,,(JMIEM PŁYWAC - nauka podstaw pływania uczniów kląs I-III szkół
podstawowych z terenu Miąsta i Gminy Myślenice'', ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości.
Danę osobowe mojego dziecka mogą zostać udostępnioneinnym podmiotom wyłączniew celu
udzielenia wsparcia, rea|izacji projektu ,,UMIEM PŁYWAC- nauką podstaw pĘwania uczniów
klas I-III szkół podstawowych z terenu Miąstą i Gminy Myślenice,', ewaluacji, kontroli,
monitoringui sprawozdawczości'
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
mozliwościudzielenia wsparcia w ramach projektu.
Wyrazam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do rea|izacji celów programu.
Mam prawo do treściswoich danych i ich poprawienia.

(Czfelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

