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Ankieta osobowa uczestnika zadania   

pn. „Rehabilitacja poprzez hipoterapi ę” 

Część I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZADANIA  

  
Lp.  

 
Nazwa  

Dane 
uczestnika 

1.  
Imię (imiona)  

2.  
Nazwisko  

3.  
Płeć 

kobieta  □ 
mężczyzna  □ 

4.  
Wiek   

5.  
PESEL            

Dane 
kontaktowe 

6.  
Ulica  

7.  
Nr domu  

8.  
Nr lokalu  

9.  
Miejscowość  

10.  
Kod pocztowy  

11.  
Województwo  

12.  
Powiat  

13.  
Telefon stacjonarny  

14.  
Telefon komórkowy  

15. 
 
Adrespoczty elektronicznej 
(e-mail) 

 

Dane 
dodatkowe  16. Stopień 

niepełnosprawności  

 
•  Do niniejszej ankiety nale ży doł ączyć kopi ę orzeczenia o niepełnosprawno ści 

 
 

Podpis uczestnika zadania lub opiekuna prawnego 
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OŚWIADCZENIE 
 

1. Zgłaszam się / zgłaszam dziecko * do udziału w projekcie pn. „Rehabilitacja poprzez hipoterapię” 

realizowanego przez Cichych Pracowników Krzyża z siedzibą w Głogowie. 

2. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam,                        

że podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy/a, że: 

1) Uczestnik zajęć zobowiązany jest do: 

a) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w okresie trwania 

projektu; 

b) Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych 

rezultatów. 

2) Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności. 

3) Rodzice / opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia                   

i z zajęć do domu. 

3. Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie                                    

i przechowywanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka* (zgodnie                         

z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 ze 

zm.) 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie w celu udzielania wsparcia i obsługi projektu; 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również                    

w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością; 

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielania wsparcia w ramach projektu; 

4) mam prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania ich. 

4. Udzielam Cichych Pracownikom Krzyża nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć, filmów z wizerunkiem moim / mojego dziecka*, bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji  

projektu. 

 
 
 

……………………………………….  ………………………………………….. 
         Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego         Data i czytelny podpis uczestnika projektu 


