„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu organizację „W poszukiwaniu skarbów-cyklu warsztatów questingowych”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały
projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Leszno …………………...........

Oświadczenia
Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w warsztatach questingowych
organizowanych przez Gminę Leszno.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko małoletniego uczestnika)
warsztatach questingowych i zapoznałem się z Regulaminem „Cyklu warsztatów questingowych –
W poszukiwaniu skarbów” organizowanych przez Gminę Leszno, akceptuję zawarte w nim postanowienia
i oświadczam, że mój podopieczny/podopieczna przystępuje dobrowolnie.
Zaświadczam również, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do jego/jej udziału w warsztatach.
Oświadczam, iż zapewnię mojemu dziecku sprawny rower na zajęcia warsztatowe, które odbędą się w terenie.
Przyjmuję do wiadomości, że Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe
pozostawione w szatni.
Wyrażam zgodę do użycia przez Gminę Leszno i Partnerów projektu, zdjęć z udziałem Uczestnika małoletniego
na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także do wykorzystania w Internecie. Niniejsza zgoda ma charakter
dobrowolny, bez ograniczeń terminowych i jest bezpłatna. Zdjęcia wykonane będą w dniu 14.06.2014 r.
na terenie Gminy Leszno i KPN.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Leszno danych osobowych Uczestnika małoletniego
umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
…………………………………………………………………………………………………..

(adres)
……………………………………………………………………………………………………

(numer legitymacji szkolnej)
……………………………………………………………………………………………………

(rok urodzenia)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Leszno danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) na
potrzeby realizacji zadania: „W poszukiwaniu skarbów-cyklu warsztatów questingowych”.

…………….………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis)
UWAGA!
W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej prosimy o dołączenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego!

