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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu 
„Zabieramy dzieci z bramy!”  

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU PN. 
„Zabieramy dzieci z bramy!” 

Dane osobowe ucznia 

Nazwisko  

Imię (imiona)  

Nazwa i adres szkoły  Płeć:  (   ) M  (   ) K 

Data urodzenia  
(DD-MM-RRRR) 

 
Wiek: ………. lat  
(lata ukończone) 

Miejscowość urodzenia  

PESEL            
 

Wykształcenie  Telefon  

Niepełnosprawność TAK           NIE e-mail  

    

Adres zamieszkania 

Województwo ŁÓDZKIE 

Kod pocztowy  

Miejscowość ŁÓDŹ 

Dzielnica  

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

                                                           
*  W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zabieramy dzieci z bramy!” mojego syna/córki  
 
………………………………………………………………………………. oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, co następuje: 

1. Administratorem moich danych osobowych/ danych osobowych syna/córki jest odpowiednio: 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”, 

b) Minister Infrastruktury i Rozwoju dla zbioru „Centralny  system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych/  danych osobowych syna/córki stanowi art. 23 
ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 
2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), przy czym dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 na podstawie:  
1) w odniesieniu do zbioru  „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 



 
 

Projekt: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” 
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Miastem Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 
Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

 

                                     

 

określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 
Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe/ dane osobowe syna/córki będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu 
„Zabieramy dzieci z bramy!”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020. 

4. Moje dane osobowe/ dane osobowe syna/córki zostały powierzone do przetwarzania Instytucji 
Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi, beneficjentowi realizującemu projekt  - 
Towarzystwu Inicjatyw Europejskich, 90-542 Łódź oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu. 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych/ danych osobowych syna/córki i ich poprawiania. 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 
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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Deklaruję uczestnictwo w Projekcie „Zabieramy dzieci z bramy!”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 
 
Jestem świadoma/świadomy, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w Projekcie pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Wyrażam zgodę, by powstałe w wyniku Projektu 

wizerunki i publikacje mojego dziecka były umieszczone na stronie internetowej Projektu. 
 
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do zajęć realizowanych w ramach Projektu, zobowiązuję się do tego, że moje dziecko 

będzie systematycznie uczestniczyć w zajęciach Projektu. Ponadto oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział 

w zajęciach i będę ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca 

odbywania zajęć. 

Proszę o zakwalifikowanie dziecka 
na następujące zajęcia w ramach 

projektu: 

OFERTA PROJEKTU 
Zajęcia oznaczone * odbywają się tylko W EMDEKU NA ZAWISZY 

Zajęcia oznaczone ** odbywają się na terenie Łodzi, miejsce zbiórki zostanie określone 
przez CZP1 

 

 Zajęcia świetlicowe W EMDEKU NA ZAWISZY 

 

Zajęcia świetlicowe w OGRÓDKU JORDANOWSKIM 

 
Warsztaty kulinarne*  Diagnoza i terapia logopedyczna 

 
Wakacyjne warsztaty plastyczne  Konsultacje indywidualne z psychologiem 

 
Wakacyjne warsztaty taneczne  Warsztaty informatyczne 

 
Wakacyjne wycieczki tematyczne  Warsztaty teatralne* 

 
Rajdy piesze**  Pomoc w odrabianiu lekcji 

 
Wycieczki po Łodzi z edukacją o regionie**  Warsztaty taneczne* 

 Korepetycje z przedmiotów:  
a. j.polski 
b. matematyka 
c. j.obcy – jaki? ………………………… 

inny przedmiot – jaki? ………………………. 

 

 

 

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

(czytelny podpis uczestnika projektu)                                                   (data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 

        

 

 


