
 
 
 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 w projekcie „Program powszechnej nauki pływania – „UMIEM PŁYWAĆ” 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POWSZECHNEJ NAUKI 
PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 

 

1. Zgoda na udział w projekcie: 
 
Wyrażam zgodę na udział w Programie powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” mojego dziecka   
  
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka – uczestnika projektu 
 

2. Dane dziecka i dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych: 
 
Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Nr PESEL   
 

ucznia klasy …………… Szkoły Podstawowej  ……………………………..………….… w roku szkolnym 2018/2019. 
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz numer telefonu komórkowego: 
 
…………………………………………………………………………………………… tel. ………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… tel. ………………………………………………………… 
 
3. Informacja o powrocie dziecka z miejsca zbiórki po zajęciach w Programie powszechnej nauki 

pływania „UMIEM PŁYWAĆ” (proszę postawić znak X w odpowiedniej rubryce): 
 
 Informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu z miejsca zbiórki po 
zajęciach w projekcie „Umiem pływać”  
 
 Informuję, że osobami upoważnionymi do odbioru mojego dziecka z miejsca zbiórki po zajęciach w 
projekcie „Umiem pływać” jest/są: 

imię i nazwisko Numer i seria dowodu osobistego 

  

  

  

 
4. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych: 
Oświadczam, że przyjmuję do stosowania postanowienia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 w projekcie „Program powszechnej nauki pływania – „UMIEM PŁYWAĆ” 

 
 
………………………………………………….    ………..………………………………………………. 

miejscowość, data      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

           



   
 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 w projekcie „Program powszechnej nauki pływania – „UMIEM PŁYWAĆ” 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH W PROGRAMIE POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM 
PŁYWAĆ” 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w niniejszej deklaracji udziału 

w projekcie „Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ””  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 

 
 
………………………………………………….    ………..………………………………………………. 

miejscowość, data      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 w projekcie „Program powszechnej nauki pływania – „UMIEM PŁYWAĆ” 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO NAUKI PŁYWANIA W 
PROGRAMIE POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 

 
Oświadczam,  iż nie ma przeciwskazań aby moje dziecko …………………………………………………………………….. 

                    imię i nazwisko dziecka – uczestnika projektu 

podjęło naukę pływania. Dziecko nie korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego na lekcji 

wychowania fizycznego podczas zajęć szkolnych. Jednocześnie w przypadku zmiany stanu zdrowia 

dziecka powiadomię niezwłocznie organizatora i instruktora zajęć.  

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej1. 

 

 

………………………………………………….    ………..………………………………………………. 
miejscowość, data      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                           
1 Zgodnie z art. 233 § 1. Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 


