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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZADANIU PUBLICZNYM 

„Wychodzimy do ludzi!” 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………..…………… deklaruję 

chęć  

uczestnictwa mojego dziecka ….................................................................................. 

/imię i nazwisko dziecka/, 

PESEL dziecka …………………..…………….….…….…………..  

data urodzenia ……………………..………………..……  

zam. ………………………………………………………..….………....................................... 

ucznia szkoły …………………………………………………………………………………… 

w zadaniu publicznym „Wychodzimy do ludzi!” współfinansowanym przez Narodowy Instytut 

Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, które jest 

realizowany przez fundację Spectrum Liberi w partnerstwie z fundacją TWÓJ EVEREST i 

zobowiązuję się do: 

-   systematycznego dowożenia dziecka na zaplanowane dla niego formy wsparcia 

- udziału w spotkaniu dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zadaniu 

publicznym „Wychodzimy do ludzi!” 

 

……………………....                …………………………………………………………… 
    miejscowość i data      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeksu karnego (Dz. U. nr 88, poz.533 z późn. zm.) za złożenie danych niezgodnych z prawdą, 

oświadczam, że moje dziecko spełnia kryteria uprawniające do udziału w zadaniu publicznym 

„Wychodzimy do ludzi” tj.: 

 

Jest dzieckiem w wieku 8-18 lat     □ TAK             □ NIE 

Mieszka na terenie województwo śląskiego    □ TAK             □ NIE 

Ma zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym 

autyzm lub zespół Aspergera  

   □ TAK             □ NIE 

 

 

 



                    
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

  

 
 

                                    

Ponadto moje dziecko zalicza się do następujących grup preferowanych w rekrutacji: 

Pochodzi z rodziny o niskich dochodach     □ TAK             □ NIE 

Pochodzi z rodziny niepełnej (wychowywane przez jednego 

rodzica)   

   □ TAK             □ NIE 

Do tej pory nie było objęte żadna formą terapii    □ TAK             □ NIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji do zadania publicznego 

„Wychodzimy do ludzi!” i przyjmuję postanowienia tam zawarte bez zastrzeżeń. Potwierdzam, 

że dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są aktualne i zgodne z prawdą. 

 

 
……………………....                                          …………………………………………………………… 
    miejscowość i data      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez realizatorów zadania publicznego danych osobowych 

mojego dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, numeru PESEL, nazwy szkoły, wieku) w 

celach wynikających z organizacji zadania publicznego zgodnie z Rozporządzeniem 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). 
 
……………………....                                          …………………………………………………………… 
    miejscowość i data      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego 

dziecka utrwalonego podczas realizacji zadania publicznego „Wychodzimy do ludzi!”, na stronie 

internetowej fundacji realizujących zadanie publiczne i profilach na portalach 

społecznościowych (Facebook) fundacji realizujących zadanie publiczne.  
 

 

……………………....                                          …………………………………………………………… 
    miejscowość i data      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  

 

 

Załączniki: (odpowiednie podkreślić)  

- zaświadczenia od lekarza specjalisty o zdiagnozowanym autyzmie 

- orzeczenia z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu zdiagnozowane całościowe 

zaburzenia rozwojowe, w tym autyzm lub zespół Aspergera 
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- orzeczenia o niepełnosprawności ze względu zdiagnozowane całościowe zaburzenia 

rozwojowe, w tym autyzm lub zespół Aspergera 


