Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie Przedsiębiorczość +Operatywność+ Współpraca+
Ekonomia= Rozwój (POWE-R) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Zostałam/em poinformowana/y i akceptuję harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu.
Projekt obejmuje następujące zadania:
I.

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu
- 16.11.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
- 23.11.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
- 30.11.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
Warsztaty odbywać się będą w Auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Władysława Szafera w Głubczycach.

II.

Wizyta studyjna do

lokalnych przedsiębiorców w miejscowości Rogów: Firma „Flagowa

Kraina” sp. z o.o. oraz Park Leśny „U Kaczyny”, w dniu 24.11.2017r. – wyjazd o godz. 9:00 z
Głubczyc.
III.

Testowanie gry online

IV.

Wyjazd integracyjny w dniach 9-10.12.2017r. Hotel Kmicic Złoty Potok

V.

Uroczysta gala na zakończenie projektu w Pietrowicach Wielkich w dniu 29 styczniu 2018 r.

Dane uczestnika szkolenia:
Imię i nazwisko:..................................................
Adres zamieszkania:............................................
Pesel:....................................................................
Telefon do rodzica/opiekuna prawnego:.............................................................
Nazwa szkoły:.....................................................................................................
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1. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż udział w projekcie jest bezpłatny.
2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że jako opiekun muszę zapewnić dowóz mojego dziecka
na warsztaty z zakresu przedsiębiorczości.
3. Potwierdzam prawidłowość informacji zawartych w oświadczeniu.
4.

Jestem świadomy/a, iż moje dziecko uczestnicząc w projekcie zobowiązane jest uczestnictwa
w projekcie na każdym jego etapie.

5. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że Organizator odpowiada za bezpieczeństwo dziecka
wyłącznie w trakcie zajęć realizowanych w ramach projektu.
6. Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka umożliwia udział w ww. projekcie. Jednocześnie
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka.
7. Wyrażam

zgodę

na

wykorzystanie

wizerunku

mojego

dziecka

(zdjęcia,

filmy)

w materiałach promocyjnych (publikacje w Internecie i inne) w celu promocji projektu „POWE-R”.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka na potrzeby

realizacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016r. poz. 922,z późn. zm.).
9. Dane osobowe moje i mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu
POWE-R, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
10. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż
Dobrej Ziemi” z siedzibą w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 21.
11. Dane osobowe moje i mojego dziecka zostaną powierzone do przetwarzania realizatorom projektu
(Partnerom projektu POWE-R). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
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12. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
13. Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z
wizerunkiem moim i mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem
dowolnego medium wyłącznie w celu promocji projektu „Przedsiębiorczość +Operatywność+
Współpraca+ Ekonomia= Rozwój”.

…….................................
data miejscowość

…………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

* niewłaściwe skreślić
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