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Deklaruję udział mojego dziecka w projekcie „PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA – utworzenie 25 nowych miejsc opieki 
przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk” nr RPPD.03.01.01-20-0486/20 w ramach bieżącej działalności realizowanej 
przez podmiot – SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JEDYNECZKA. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Oświadczam, że moje dziecko spełnia warunki kwalifikujące do udziału w projekcie – przynależy do grupy docelowej 
zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 tj. spełnia definicję: DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, zgodnie z Art. 31 Ustawy z dn. 14 
grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. 

 Oświadczam, że zgłoszone do projektu dziecko jest osobą fizyczną zamieszkującą lub pracującą lub uczącą się na obszarze 
województwa podlaskiego – gminy Miasta Suwałki w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRZEDSZKOLE 
JEDYNECZKA – utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk” nr RPPD.03.01.01-20-
0486/20 oraz akceptuję jego postanowienia. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w działaniach 
informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu „PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA – utworzenie 25 nowych 
miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk” nr RPPD.03.01.01-20-0486/20. 

 W związku z przystąpieniem mojego dziecka do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich, a 
także mojego dziecka w celu realizacji projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za 
składanie oświadczeń niegodnych z prawdą.        
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1
 Jako czytelny podpis rozumiany jest wyraźny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W RAMACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA W PROJEKCIE 
„PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA – utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców 

Suwałk”  
nr RPPD.03.01.01-20-0486/20 


