Załacznik 1a
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją

Deklaruję udział mojego dziecka/podopiecznego* ………………………………………………………..…. (imię i nazwisko) w niżej zaznaczonych**
bezpłatnych zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotowego projektu realizowanego z Poddziałania 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego–konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko/podopieczny* spełnia kryterium kwalifikowalności uprawniające do udziału
w projekcie oraz, iż zapoznałam/łem się z zapisami Regulaminu udziału w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.







Informatyka elementem każdej współczesnej maszyny
Innowacyjność i kreatywność: Przyszłość (nie) będzie zawodem
Zajęcia matematyczne
Let’s talk – zajęcia rozwijające komunikację w języku angielskim
Zajęcia przyrodnicze Człowiek i maszyny w służbie środowiska pracy i naturalnego

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna*

Miejscowość, data

Czytelny podpis

Załącznik 2
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA
na udział dziecka/podopiecznego
w projekcie pn. Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego*

…………………………………………………………………….…………..…. (imię i nazwisko)

w bezpłatnych zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotowego projektu. Jednocześnie zobowiązuję się do
systematycznego udziału mojego dziecka/podopiecznego* w zajęciach, a także brania udziału w badaniach ankietowych
dotyczących realizacji i rezultatów projektu.
Jestem świadoma/świadomy, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności
spowodowane zwolnieniem lekarskim bądź wypadkami losowymi.

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna*

*Niepotrzebne skreślić
** Zaznaczyć wybrane zajęcia

Miejscowość, data

Czytelny podpis
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Załącznik 4a
OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
w projekcie pn. Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją

W związku z przystąpieniem mojego dziecka/podopiecznego*

…………………………………………………………………………..…. (imię i nazwisko)

do przedmiotowego projektu, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w publikacjach, w prasie oraz
w Internecie, jak również w przygotowanych przez Miasto Katowice i Szkołę Podstawową nr 22 w Katowicach akcjach
i materiałach promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby przedmiotowego projektu. Wyrażenie zgody jest
jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć lub konferencji mogą zostać wykorzystane
w materiałach promujących projekt.
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna*

Miejscowość, data

Czytelny podpis

*Niepotrzebne skreślić
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