
 
                                                                  

 
 
 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
 

 

Formularz zgłoszeniowy 
do projektu „Lego robotyka”  

 
 

Wyrażam zgodę na udział w warsztatach z robotyki organizowanych przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” mojego dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Klasa i oddział – np. 1a  

Nazwa szkoły   

Imię i nazwisko rodzica/ 
opiekuna prawnego 

 

Telefon kontaktowy rodzica/ 
opiekuna prawnego  

 

 

Oświadczam, iż:  

1. ja, niżej podpisany/a, jestem rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka i korzystam z pełni praw 

rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego dziecka. 

2. zapoznałem/am się i akceptuję w całości warunki regulaminu* warsztatów robotyki, których 

organizatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenku 

nad Dunajcem. Wyrażam zgodę na udział dziecka, którego dane osobowe widnieją w formularzu 

zgłoszeniowym we wszelkich czynnościach odbywających się w ramach ww. warsztatów.  

3. odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania zajęć 

warsztatowych. 

4. dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w działaniach z zakresu edukacji i animacji 

kulturalnej tj. zajęciach praktycznych, grach i zabawach prowadzonych w ramach ww. warsztatach.  

5. udzielam Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, nieodpłatnie prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych, w trakcie i 

w związku z moim udziałem w projekcie. 

6. wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dotyczących mnie oraz mojego 

dziecka przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) dla 

potrzeb realizacji i sprawozdawczych projektu pt. „Lego robotyka”. 

7. dane podaję dobrowolnie i potwierdzam, że zostałem poinformowany o przysługującym prawie dostępu 

do treści swoich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. 

8. upoważniam osoby działające w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, do 

sprawowania nadzoru nad dzieckiem w czasie trwania warsztatów (w terminach określonych zgodnie z 

harmonogramem). 

 

 

…………………………………………….. 

/podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ 


