Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału

FORMULARZ REKRUTACYJNY
do projektu „Przedszkole specjalne Titum”
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój
edukacji przedszkolnej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 na podstawie Umowy RPPK.09.01.00-19-0022/18-00 z dnia 25 lipca zawartej z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego
Dane dziecka (Uczestnika/-czki projektu)
Imię
Nazwisko
Data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

Pesel
Wiek dziecka w chwili przystąpienia do projektu:
Adres zamieszkania:

Ulica:
Numer budynku:
Numer lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Powiat:
Gmina:

Oświadczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Orzeczenie o
niepełnosprawności
Rodzina niepełna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Rodzina wielodzietna

TAK

NIE

Kryterium dochodowe*

TAK

Odmowa podania
danych
Odmowa podania
danych

NIE

*Kryterium dochodowe będzie weryfikowane na podstawie odrębnego zaświadczenia
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
TAK
NIE
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

TAK

NIE

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

TAK

NIE

Odmowa
podania
danych
Odmowa
podania
danych
Odmowa
podania
danych

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM
Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 48a, 35-311 Rzeszów
www.titum.pl

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:
Matka / opiekun prawny 1

Ojciec / opiekun prawny 2

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres E-mail
Adres zamieszkania:
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Powiat:
Gmina

Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy,
oświadczam, iż dane (w tym dane z dowodu osobistego – PESEL, nr dowodu, data urodzenia) podane w
niniejszym Formularzu rekrutacyjnym i w Oświadczeniach projektu „Przedszkole specjalne Titum” – załącznik nr
2,3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Przedszkole specjalne Titum” stanowiących uzupełnienie i
integralną część „Formularza rekrutacyjnego”, są zgodne z prawdą.
...............................................
Miejscowość, data

....................................................................
Czytelny podpis Opiekuna prawnego Uczestnika/-czki projektu

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM
Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 48a, 35-311 Rzeszów
www.titum.pl

OŚWIADCZENIA
Opiekuna prawnego Uczestnika/-czki projektu „Przedszkole specjalne Titum”
Oświadczam, że:
1. zapoznałam/łem się z zapisami Regulaminu uczestnictwa w projekcie, które akceptuję i w przypadku
zakwalifikowania mojego dziecka do Projektu deklaruję ich przestrzeganie,
2. przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie i złożenie w terminie rekrutacji formularza rekrutacyjnego
nie jest równoważne z zakwalifikowaniem do Projektu,
3. jestem uprawniona/y do uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zapisami Regulaminu,
4. zostałam/łem poinformowana/ny, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
5. w przypadku zakwalifikowania mojego dziecka do udziału w Projekcie zobowiązuje się do podpisania
umowy świadczenia opieki przedszkolnej z Organizatorem (przed otrzymanym wsparciem) i deklaracji
uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(obydwa dokumenty podpisuje się w pierwszym dniu otrzymanego wsparcia).
Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:
1.

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich oraz mojego dziecka danych
osobowych zawartych w niniejszym Formularzu rekrutacyjnym przez Administratora Projektu (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze
zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkoleń, monitoringu i ewaluacji projektu, a
także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków
sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Moja zgoda obejmuje również
przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel;

2.

Przyjmuję do wiadomości, że dane zawarte w niniejszym Formularzu rekrutacyjnym mogą być
weryfikowane przez Beneficjenta oraz inne instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WP.

………………………………………..
(Miejscowość, data)

………..……………………………………………………………
(czytelny podpis Opiekuna prawnego Uczestnika/-czki projektu
składającego oświadczenia)
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