Załącznik nr 6
KARTA ZGŁOSZENIA
dla rodzica/opiekuna prawnego
do projektu „Z MATEMATYKĄ W ŚWIAT”
Projekt „Z MATEMATYKĄ W ŚWIAT” o nr RPWM.02.02.01-28-0015/19 realizowany przez Gminę
Olsztyn/Szkołę Podstawową nr 9 w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki,
Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
Dane uczestnika
Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL
☐Kobieta

Płeć

☐Mężczyzna

Wyrażam chęć udziału w zajęciach

☐ warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE:
zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zostałam/em poinformowana/y o możliwości odmowy podania danych
wrażliwych, tj. danych rasowych, etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia
zostałam/em poinformowana/y o obowiązku przekazania danych potrzebnych
do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego, do 4 tygodni od
zakończenia udziału w projekcie
zostałam/em poinformowana/y o obowiązku udziału w badaniach
ewaluacyjnych prowadzonych przez Beneficjenta Projektu oraz podmioty
zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzające
zostałam/em uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu
Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,
niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są
zgodne z prawdą
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

☐ Tak

☐ Nie

☐ Tak

☐ Nie

☐ Tak

☐ Nie

☐ Tak

☐ Nie

☐ Tak

☐ Nie

☐ Tak

☐ Nie

Szczegóły rekrutacji na zajęcia zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
dostępnym u Koordynatora szkolnego, na stronie www oraz sekretariacie szkoły.
………………………………………………………..
(Miejscowość i data)

………………………………………………………..
(czytelny podpis kandydata)

Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie, ul. L. Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn,
Tel. 89 534 77 89, email: sekretariat@sp9.olsztyn.eu, www.sp9.olsztyn.eu

