
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KARTA ZGŁOSZENIA 
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

Ja, niżej podpisany(a), ..............................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

zam...........................................................................................................................................................  
(adres zamieszkania: miejscowość, numer domu/mieszkania, kod pocztowy/poczta)

Telefon kontaktowy: ...............................................................................................................................

Nr PESEL: ..............................................................................................................................................

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …...................................................../imię i nazwisko dziecka/ 

Nr PESEL dziecka : ................................................................................................................................

w projekcie  p.n.  „Moja mała  wielka ojczyzna”  realizowanym przez Gminną  Bibliotekę Publiczną 
w Korzennej  w ramach  Działania  9.5  Oddolne  inicjatywy  edukacyjne  na  obszarach  wiejskich, 
Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki  oraz  oświadczam,  że  moje  dziecko  spełnia  wymogi 
kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ:

1. zamieszkuje w gminie wiejskiej lub gminie miejsko-wiejskiej lub gminie miejskiej poniżej 25 tys.  
mieszkańców /wiejska Gmina Korzenna/

2. spełnia kryteria określone we wniosku o dofinansowanie*:  

□  jest uczniem klas 4-6 w Szkole Podstawowej w Łyczanej
 lub 
□  jest uczniem klas 4-6 w Szkole Podstawowej w Janczowej

3. Deklaruje udział w następujących formach wsparcia: warsztaty teoretyczne i praktyczne z zakresu  
kultury  regionu-tańca,  śpiewu,  cech  wyróżniających  tutejszy  region  etnograficzny;  2  wyjazdy 
edukacyjne pokazujące profesjonalnych artystów na scenie-wyjazdy do Krakowa na wybrany spektakl 
w  teatrze  oraz  wybraną  formę  sztuki  muzycznej;  3  spotkania  z  etnografem;  udział  w  plenerze 
etnograficznym  połączonym  z  występami  uczestników  projektu  o  charakterze  regionalnym. 
/Beneficjenci  ostateczni  uczestniczą  we  wszystkich  w/w  formach  wsparcia.  Wszystkie  formy  
uczestnictwa w projekcie są bezpłatne/. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 
Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że 
dane zawarte w „Karcie zgłoszenia” i załączonych do niej oświadczeniach są zgodne z prawdą,  zapoznałem/łam 
się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i przyjmuję ich warunki bez zastrzeżeń. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji do 
projektu „Moja mała wielka ojczyzna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych  (Dz. U. z  
2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.)

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

 miejscowość, data                                            podpis dziecka podpis rodzica/ opiekuna

* Proszę zakreślić wybrany punkt/ punkty. 


