
Załącznik do Regulaminu 

uczestnictwa w projekcie  

„Krajobrazowy Szlak Rowerowy” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  

W PROJEKCIE „KRAJOBRAZOWY SZLAK ROWEROWY” 

realizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie w ramach 

programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez 

Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży 

 

Ja niżej podpisana/podpisany* ________________________________________ zamieszkały  

 

_____________________________ wiek _____________ zgłaszam się do udziału w realizacji 

projektu „Krajobrazowy Szlak Rowerowy”.  

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna* 

________________________________ w zajęciach realizowanych w ramach projektu 

„Krajobrazowy Szlak Rowerowy” i zapewnię mojemu dziecku możliwość dojazdu na zajęcia 

(wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich). 

 Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko 

oraz miejsce zamieszkania i telefon dziecka) służących wyłącznie do realizacji projektu. 

 Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć 

z wizerunkiem mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji projektu „Krajobrazowy Szlak 

Rowerowy” bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i zamieszczanie wykonanych zdjęć na wszystkich polach 

eksploatacji w szczególności na stronach internetowych: www.komarow.pl, 

www.lgdziemiazamojska.pl, ias24.eu, http://www.sokbib.naszabiblioteka.com, facebook, 

w publikacjach prasowych wyłącznie w celu informacji i promocji projektu z zastrzeżeniem, że 

wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub 

komentarzami stawiającymi osobę mojego dziecka w negatywnym świetle. Dane osobowe nie 

będą udostępniane osobom trzecim.  

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem uczestnika projektu zamieszczonym 

na odwrocie, że zrozumiałam/ zrozumiałem* jego treść, akceptuję jego postanowienia 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

 
Komarów-Osada, _____________ 

_________________________ 
Tel. Uczestnika projektu 

___________________________ 
Czytelny podpis 

Uczestnika projektu 
 

 
Komarów-Osada, _____________ 

_________________________ 
Tel. kontaktowy do rodzica/ 

opiekuna prawnego* 

___________________________ 
Czytelny podpis 

rodzica/opiekuna prawnego* 

 

*niepotrzebne skreślić 

http://www.komarow.pl/
http://www.lgdziemiazamojska.pl/
http://www.sokbib.naszabiblioteka.com/


 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„MOJE DZIEDZICTWO” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt „Krajobrazowy Szlak Rowerowy” realizowany jest przez Samorządowy Ośrodek Kultury 

w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, tel. 84 638 86 43 lub 84 615 32 19. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej 

Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach konkursu grantowego „Równać Szanse - 2017”. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 15 lutego do 31 sierpnia 2018 roku 

4. Dzięki udziałowi w programie młodzi ludzie m.in.: 

a. odkrywają i rozwijają swoje pasje, 

b. nabywają umiejętności m.in. pracy w grupie, dyskutowania, zjednywania sobie ludzi, 

rozwiązywania problemów, 

c. mają szansę dać się poznać z innej strony, np. organizatora imprezy, 

d. sami stawiają sobie cele i je realizują, 

e. mają okazję zrobić coś dla środowiska, 

f. mają pomysły i odwagę, by je realizować. 

§2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem Projektu może być tylko osoba w przedziale wiekowym od 14 do 19 lat, zamieszkała 

na terenie Gminy Komarów-Osada. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest prawidłowe wypełnienie FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik do 

Regulaminu). 

3. Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona do 12. O udziale w projekcie decyduje kolejność 

zgłoszeń. W przypadku większego zainteresowania zostanie utworzona lista rezerwowa. 

4. Organizator projektu nie odpowiada za dojazd i powrót Uczestników do i z miejsca, w którym 

odbywają się Zajęcia. 

5. Uczestnik, który łamie postanowienia niniejszego regulaminu może być przez Organizatora 

wykluczony z udziału w Projekcie. 

6. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w projekcie (np. planowanie, 

podejmowanie decyzji, realizacja, odpowiedzialność za przyjęte zobowiązania), przestrzegania 

ogólnie przyjętych norm zachowania społecznego oraz do zachowania w taki sposób, aby nie 

powodować zagrożenia dla siebie i innych Uczestników.  

7. Wszelkimi kosztami związanymi ze świadomym zniszczeniem mienia wykorzystywanego w czasie 

realizacji projektu, które nastąpiło z winy Uczestnika zajęć, zostanie obciążony uczestnik lub w 

przypadku osób niepełnoletnich Rodzice /Opiekunowie prawni. 

§3 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Samorządowy Ośrodek 

Kultury w Komarowie-Osadzie w oparciu o wytyczne Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2018 r. i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu. 

 


