
 

 
  

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SOCJALNEGO 
 „LETNIA AKCJA INTERAKCJA KONTRA AGRESJA” 

 

 
 
 

 
1 Wypełnić drukowanymi literami. 
1 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Informacje podstawowe1: 

Imię i nazwisko 
rodzica  

 

Data i miejsce 
urodzenia 

 

PESEL  Telefon 
stacjonarny 

 

E-mail  Telefon 
komórkowy 

 

Adres zamieszkania2 Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Imię i nazwisko 
dziecka 

 

Data i miejsce 
urodzenia 

 PESEL 

Imię i nazwisko 
dziecka 

 

Data i miejsce 
urodzenia 

 PESEL  

Imię i nazwisko 
dziecka 

 

Data i miejsce 
urodzenia 

 PESEL  

Imię i nazwisko 
dziecka 

 

Data i miejsce 
urodzenia 

 PESEL  



 

 
  

 
Oświadczam, iż na dzień przystąpienia do projektu w mojej rodzinie występują3: 
  

TAK NIE 
- problemy opiekuńczo - wychowawcze   

- wielodzietność,    
- ubóstwo   

- niepełnosprawność    
- długotrwała choroba   

- przemoc w rodzinie   
- inne4 

………………………………………………………………………  
  

JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE:  

▪ Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego oraz moich dzieci do celów 

promocyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1.  

▪ Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest finansowany ze środków własnych Gminy 

Radzymin.  

▪ Mam świadomość, że wydarzenia odbywać się będą na terenie powiatu wołomińskiego.  

▪ Mam świadomość, iż złożenie Karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.  

▪ Zostałam/em poinformowana/y, że złożenie niniejszej karty zgłoszeniowej spowoduje 

pozyskanie danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w celu obsługi wniosku. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z siedzibą przy ulicy Weteranów 

31, 05-250 Radzymin, (nr tel.: 22-786-54-86, adres e-mail: akierszulis@radzymin.pl). W 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych 

– Antoni Widomski, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 22-786-

54-86 lub adresem e-mail: ops_iod@radzymin.pl. Klauzula informacyjna wraz z 

informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Radzyminie opublikowana jest pod adresem https://ops.radzymin.pl/15-

ochrona_danych . 

▪ Zostałam/em poinformowana/y, że uczestnicząc w działaniach określonych w niniejszym 

Projekcie wraz z moimi dziećmi podlegać będziemy ubezpieczeniu OC i NW. 

   
 

.....................................…………                            ..................................……………………  
(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica)  

 

 
3 Pola wyboru zaznaczyć „x” 
4 Proszę wskazać powód  
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