KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA CHATKA PUCHATKA
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
W RAMACH PROJEKTU PN.: „CHATKA PUCHATKA – druga edycja”
LOKALIZACJA*:
Gdańsk, ul. Szara 40
Gdańsk, ul. Żwirki Wigury 16
*proszę zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim polu, do której lokalizacji składana jest aplikacja

1. DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię i Nazwisko dziecka…………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………......
Adres zamieszkania………………………………………………………………………….…....
Numer PESEL dziecka……………………………………………………………………...…….

2. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA
Dane osobowe Matki/Opiekuna Dziecka:

Dane osobowe Ojca/Opiekuna Dziecka:

Imię i Nazwisko:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Adres zamieszkania:

Zakład pracy

Zakład pracy

Telefon kontaktowy:

Telefon kontaktowy:

3. DANE WERYFIKUJĄCE KWALIFIKOWALNOŚĆ DZIECKA DO PROJEKTU
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań potwierdzam
prawdziwość składanych poniżej oświadczeń:
a) Wiek dziecka na dzień składania aplikacji …………………..
Data urodzenia …………………..
b) Zamieszkiwanie dziecka na terenie Miasta Gdańsk (proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie
pole)

TAK
NIE
Adres zamieszkiwania dziecka …………………………………………………………………

…………………………………..
Podpis Rodzica/Rodziców
Opiekuna Prawnego Dziecka

4. DANE WERYFIKUJĄCE INFORMACJE O SYTUACJI SPOŁECZNO-MATERIALNEJ
RODZINY DZIECKA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań potwierdzam
prawdziwość składanych poniżej oświadczeń:
a) Dochód netto tj. „na rękę”, na 1 członka mojej rodziny, za okres ostatnich 3 miesięcy
wynosi …………………..

b) Dziecko, ubiegające się o zakwalifikowanie do Projektu, ma niepełnosprawne
rodzeństwo (proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole)
TAK
NIE

c) Dziecko, ubiegające się o zakwalifikowanie do Projektu, jest wychowywane przez
samotnego rodzica (proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole)
TAK
NIE

…………………………………..
Podpis Rodzica/Rodziców
Opiekuna Prawnego Dziecka

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż zostałem (am) poinformowany (a), iż na dzień składania przeze mnie
dokumentów rekrutacyjnych Magdalena Pałacka-Rybak Domowa Opieka Nad Dzieckiem nie ma
jeszcze podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Umowy o Dofinansowanie Projektu pn. „Chatka
Puchatka – druga edycja”, w ramach którego aplikuje moje dziecko. Przyjmuję także do
wiadomości, iż w przypadku nie podpisania Umowy o dofinansowanie ww. projektu, projekt ten
nie zostanie zrealizowany a moje dziecko nie zostanie nim objęte, co akceptuję i związku z czym
nie będę rościł pretensji względem Magdaleny Pałackiej-Rybak Domowa Opieka Nad Dzieckiem.
Jednocześnie w przypadku podpisania przez Magdalenę Pałacką-Rybak Domowa Opieka Nad
Dzieckiem Umowy o dofinansowanie projektu, zobowiązuje się do zawarcia z nią Umowy
uczestnictwa w projekcie. Przyjmuję również do wiadomości fakt, iż udział w projekcie wiąże się
z koniecznością opłacania przeze mnie czesnego w obniżonej do 160 zł/miesiąc kwocie, które
przeznaczone będzie na pokrycie wkładu własnego w projekcie. Ponadto zobowiązuje się także
do pokrywania kosztów: podręczników, materiałów, wycieczek itp. (w przypadku, gdy takie
koszty wystąpią).
Magdalena Pałacka-Rybak Domowa Opieka Nad Dzieckiem oświadcza, iż szacowany termin
podpisania Umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim to październik 2016
r.

…………………………………..
Podpis Rodzica/Rodziców
Opiekuna Prawnego Dziecka

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„CHATKA PUCHATKA – druga edycja”
Deklaruję udział mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………......
(imię i nazwisko dziecka, nr PESEL)

w projekcie pn. „Chatka Puchatka – druga edycja” realizowanym przez Magdalenę PałackąRybak „Chatka Puchatka” Domowa Opieka Nad Dzieckiem.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), o tym, iż projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, Regionalnego
Programu OperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
Oświadczam, iż syn/córkai spełnia warunki kwalifikowalności w projekcie.
Wyrażam zgodę na wykonywanie fotografii obejmujących wizerunek dziecka i publikację zdjęć z
realizacji Projektu na stronie promującej Projekt.
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam iż zostałem(am) uprzedzony (a) o
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

.................................................
Miejscowość, data
Opiekuna Prawnego dziecka

i

niewłaściwe skreślić

…………………………………………………………
Czytelny podpis Rodzica/Rodziców

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Chatka Puchatka – druga edycja” oświadczam, że
przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych:
1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80810),
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych 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. 1182z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013
r.);
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz.
1146 ze zm.);
5. Umowa Partnerstwa - dokument, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23
maja 2014 r., wyznaczający kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w
latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki
Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
6. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego – umowa zawarta pomiędzy
Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r. ,

będąca wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i
samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne
znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz
określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji.
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Chatka
Puchatka – druga edycja” w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu,
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 20142020), współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z
RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS;
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej –Zarząd
Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP) z
siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, beneficjentowi realizującemu
Projekt –Magdalena Pałacka-Rybak „Chatka Puchatka” Domowa Opieka Nad Dzieckiem, ul.
Szara 40, 80-116 Gdańsk oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z
realizacją Projektu. 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 RPO WP 20142020;
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;i
7. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy;i
8. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
(w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje
Rodzic/Opiekun)

