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ZGODA MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE 

ЗГОДА МАТЕРІ/ЗАКОННОГО ОПІКУНА НА УЧАСТЬ ДИТИНИ В ПРОЕКТІ 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo/Я згоден на участь: 

 ............................................................................................. (imię i nazwisko/ Ім'я та прізвище) 

w projekcie „Wspólny krok w kierunku integracji!” realizowanym przez Fundację Zarządzania 

i Innowacji z siedzibą przy ul. Lotniczej 3/14, 20-322 Lublin w partnerstwie z MARCIN 

ROKOSZEWSKI MARSOFT z siedzibą przy ul. Turystycznej 36, 20-207 Lublin. 

у проекті „Wspólny krok w kierunku integracji!”, що реалізується Fundacja Zarządzania i 

Innowacji із зареєстрованим офісом за адресою ul. Lotnicza 3/14, 20-322 Lublin у 

партнерстві з MARCIN ROKOSZEWSKI MARSOFT із зареєстрованим офісом за адресою ul. 

Turystyczna 36, 20-207 Lublin. 

1) Oświadczam, że jestem matką/opiekunem prawnym dziecka. 

Заявляю, що я є матір'ю/законним опікуном дитини. 

2) Jestem świadomy, że moje dziecko uczestnicząc w projekcie zobowiązane jest do 

przestrzegania regulaminu projektu. 

Я усвідомлюю, що моя дитина, яка бере участь у проекті, зобов'язана 

дотримуватися регламенту проекту. 

3) Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas realizacji zajęć 

przewidzianych w ramach projektu. Fundacja Zarządzania i Innowacji nie sprawuje 

opieki nad dziećmi. Zadaniem realizatora projektu jest bezpieczne przeprowadzenie 

zajęć oraz dbałość o ich sprawną organizację. 

Беру на себе відповідальність за безпеку дитини під час здійснення заходів, 

передбачених проектом. Фонд менеджменту та інновацій не опікується дітьми. 

Завдання виконавця проекту - безпечно проводити заняття і піклуватися про їх 

ефективну організацію. 

4) Nie zgłaszam żadnych przeciwwskazań do udziału dziecka w projekcie (w tym 

zdrowotnych). 

Не повідомляю про будь-які протипоказання до участі дитини в проекті (в тому 

числі і про стан здоров'я). 

5) Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia życia lub 

zdrowia dziecka. 

Погоджуюсь надавати домедичну допомогу в ситуації загрози життю або 

здоров'ю дитини. 

6) Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka w związku z 

udziałem w projekcie „Wspólny krok w kierunku integracji!”. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz filmów powstałych w 

związku z realizacją działań w projekcie za pośrednictwem dowolnego medium (np. 
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Internet, prasa, publikacje reklamowe), w tym na stronie eealibrary.org, wyłącznie w 

celach promocyjnych projektu. 

Даю згоду на запис і поширення зображення дитини у зв'язку з участю 

в проекті „Wspólny krok w kierunku integracji!”. Згода поширюється на 

використання, запис, обробку та відтворення фото- та відеоматеріалів, створених 

у зв'язку з реалізацією діяльності в проекті, за допомогою будь-якого засобу 

масової інформації (наприклад, Інтернету, преси, рекламних публікацій), у тому 

числі на веб-сайті eealibrary.org, виключно в рекламних цілях проекту. 

 

 

 

 ................................................  ...............................................  
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