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. „Litera, słowo, książka i ja” 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
2. spełnia kryteria określone we wniosku o dofinansowanie*:
Jest dzieckiem w wieku szkolnym z kl. 4 – 6
szkół podstawowych

□ TAK

□ NIE

Jest dzieckiem zamieszkującym w Gminie
Korzenna

□ TAK

□ NIE

3. Deklaruje udział w następujących formach wsparcia: warsztaty introligatorstwa - 24 h szkoleniowe (8 h
szkol./grupa), warsztaty wykorzystania metod decoupage do oprawy książek (24 h szkol./grupa) warsztaty z
zakresu zasobów literatury i kultury książki dostępnych online (16 h szkol./grupa), 2 wyjazdy edukacyjne: do
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie oraz do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie (zwiedzanie + lekcja
muzealna), 2 spotkania autorskie z wybranymi autorami literatury dziecięcej lub młodzieżowej, konkursy on-line
z nagrodami promujące czytelnictwo. /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 „Litera, słowo, książka i ja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 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
* Proszę zakreślić wybrany punkt/ punkty.

………………………………… …......................................................
podpis dziecka

podpis rodzica/ opiekuna prawnego

