
          

Projekt „Ocalić od zapomnienia… tożsamość Głogoczowa” został zrealizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Partner projektu: Fjellugla Kompetanse (Norwegia) 

 

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W WARSZTACIE 

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w 16 godzinnym warsztacie z tworzenia questów 

oraz testowaniu questów w ramach projektu Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie 

„Ocalić od zapomnienia… tożsamość Głogoczowa” realizowanego z dotacji programu Aktywni 

Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach 

Funduszy EOG.  

Wybrana data warsztatów: 

           QUEST 1 – 25 czerwca, 9 lipca 2022 roku 

           QUEST 2 – 23 i 30 lipca 2022 roku 

Dane osobowe dziecka : 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………, nr telefonu……………………………  

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko: …………………………………, adres zamieszkania: ……………………………….., nr telefonu 

komórkowego: ……………………………………………….. 

Oświadczenie: 

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany, jestem rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka 

……………………………………………………………………………… (imię i nazwisko)  i korzystam z pełni praw 

rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego dziecka. 

Wyrażam zgodę na udział ww. dziecka, którego dane osobowe widnieją powyżej we wszelkich czynnościach 

odbywających się z udziałem dzieci w ramach warsztatu z tworzenia questów oraz testowania questów. 

Zezwalam nieodpłatnie Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie na rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka, utrwalonego w trakcie i w związku z jego udziałem w wyżej wymienionych zajęciach. 

W razie wątpliwości zwalniam Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie z konieczności 

każdorazowego zatwierdzania materiałów z wizerunkiem mojego dziecka przed rozpowszechnieniem, pod 

warunkiem, że Stowarzyszenie będzie rozpowszechniało go niezależnie od medium wyłącznie w ramach  

prowadzonej przez siebie działalności statutowej pożytku publicznego, w tym na potrzeby informacyjno – 

promocyjne i sprawozdawczości w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia… tożsamość Głogoczowa”.  

.............................................. ............................ 

Miejscowość i data                              Czytelny podpis 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez Stowarzyszenie 

Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie (z siedzibą 32-444 Głogoczów 406, KRS 0000405670) w celach informacyjno 

– promocyjnych i sprawozdawczych w ramach realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia… tożsamość 

Głogoczowa” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)”. 

.............................................. ............................ 

Miejscowość i data                              Czytelny podpis 


