
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH I LICZBIE OSÓB

W RODZINIE UCZESTNIKA PROJEKTU

„KOMUNIKACJA Z GWIAZDAMI”

I. DANE UCZNIA

1. Imię (imiona) ucznia...................................................................................................................

2. Nazwisko ucznia..........................................................................................................................

3. Adres............................................................................................................................................

4. Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................

5. Szkoła...........................................................................................................................................

II. DANE RODZICA

1. Imię i nazwisko............................................................................................................................

2. Telefon stacjonarny / komórkowy..............................................................................................

3. adres mailowy rodzica................................................................................................................ 

adres mailowy ucznia..................................................................................................................

III. DOCHODY

Oświadczam, że:

1. aktualna liczba osób w rodzinie wynosi ...................,

2. średni dochód netto na osobę w rodzinie uzyskany w 2015 roku, obliczony zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.)    nie przekracza / przekracza* 

1.348 zł miesięcznie,

3. powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym,

4. deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w projekcie „Komunikacja z gwiazdami”. 

Jestem świadoma/-y, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie współfinansowany jest ze środ-
ków Powiatu Kartuskiego. Zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach
organizowanych na terenie PG nr 2 i brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów
projektu. Jestem świadoma/-y, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa i ponoszę odpowiedzialność
za  bezpieczeństwo dziecka w drodze  na  zajęcia  i  z  powrotem.  Zobowiązuję  się  do  poinformowania
realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  oraz  danych  dziecka  przez  realizatora
projektu do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji i
kontroli, wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.). Przysługuje mi prawo
wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. 

Wyrażam  /  Nie  wyrażam*  zgody  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka  przez
realizatora w celu realizacji działań promocyjnych projektu poprzez upublicznienie tych dokumentów w
mediach, tj. Internet, prasa, telewizja itp.

* Niepotrzebne skreślić

Żukowo, ….............................                                             ….......................................................    
                             (data)                                                                                                             (podpis rodzica)

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE 
JEST PRZEZ POWIAT KARTUSKI


