Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń”
UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń”. Formularz zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w sposób
czytelny. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione formularze.
Formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia

DANE PERSONALNE
Imię (imiona)
Nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Wiek w chwili przystąpienia
do projektu
ADRES ZAMIESZKANIA (zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Adres ten powinien umożliwić kontakt w razie zakwalifikowania do projektu)
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Gmina

Powiat

Województwo

DANE KONTAKTOWE UCZNIA
Telefon komórkowy
lub stacjonarny
Adres e-mail
DANE KONTAKTOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy
lub stacjonarny
Adres e-mail
INFORMACJE DODATKOWE

Szkoła






Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku
Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie
 Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

Dodatkowe informacje
o uczniu

Klasa










I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

 uczeń ma trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
 uczeń ma specjalne potrzeby edukacyjne (w tym wynikające z niepełnosprawności)
 uczeń chce poszerzać wiedzę z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych/języków obcych
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Deklaracja udziału
w wybranych zajęciach:



















zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody
kółko języka angielskiego
kółko języka niemieckiego
Klub Małego Badacza (dla uczniów klas I-III)
laboratorium matematyczno-przyrodnicze (dla uczniów klas IV-VIII)
zajęcia logopedyczne
zajęcia socjoterapeutyczne
zajęcia psychoedukacyjne
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
poradnictwo zawodowo-edukacyjne (dla uczniów klas VIII)

Proszę zaznaczyć „x”

TAK

NIE

ODMOWA
ODPOWIEDZI

osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Status

osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
osoba z niepełnosprawnością
osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. wszystkie dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne z prawdą;
2. zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń” i akceptuję jego
warunki;
3. zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie i Formularzu moje dziecko/podopieczny jest uprawnione do uczestnictwa w projekcie;
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla celów związanych z procedurą rekrutacji
oraz realizacją projektu „Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń”;
5. wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojego dziecka/podopiecznego dalszego postępowania rekrutacyjnego, mającego na celu określenie
jego predyspozycji do udziału w Projekcie;
6. zostałem(am) poinformowany(a), że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego;
7. jestem świadomy(a), iż złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mojego dziecka/podopiecznego
do udziału w Projekcie;
8. zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam,
że ww. dane są prawdziwe. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy(a), że w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego
z prawdą, skutkującego obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie udziału mojego dziecka/podopiecznego w ww. projekcie,
Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska i/lub Gmina pobiedziska będą miały prawo dochodzić ode mnie roszczeń
na drodze cywilnoprawnej. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
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9. zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych
w Formularzu zgłoszeniowym.

.........................................................................
miejscowość i data

..........................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z r przystąpieniem do Projektu pn. „Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń” oświadczam,
że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013
i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem
ochrony danych osobowych:
 w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament Organizacyjny i Kadr,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
e--mail: inspektor.ochrony@umww.pl,
 w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: oraz z Inspektorem ochrony danych osobowych,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl.
3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 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, z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).
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,
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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, z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
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 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).
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu (nr Projektu) RPWP.08.01.02-300052/17, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz w celu archiwizacji
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa
Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt - Betterfield s.c.
Magdalena Helman-Barylska Sylwia Szczepańska, ul. Paderewskiego 11/13, 61-740 Poznań, Partnerowi
Projektu Gminie Pobiedziska ul. Tadeusza Kościuszki 4, 61-010 Poznań. Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej
lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.
7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
8. 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.
9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu
na rynku pracy.
10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
11. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

.........................................................................
miejscowość i data

..........................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

