
 
 
 

Ja Robot  - Warsztaty edukacyjne z mechatroniki dla dzieci i młodzieży 

z dzielnicy Helenka 

 
 
 

Załącznik nr 3 do regulaminu 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

Imię i nazwisko uczestnika warsztatów:…………………………………………………………………………..……, 

Szkoła…………………………………………………………………………………..klasa………………………………….……, 

Deklaruję uczestnictwo w projekcie „JA ROBOT – Warsztaty edukacyjne z mechatroniki dla 
dzieci i młodzieży z dzielnicy Helenka.”, realizowanym przez Gimnazjum 24 im. Henryka 
Jordana w Zabrzu we współpracy z Radą Dzielnicy Helenka.  

DANE UCZESTNIKA WARSZTATÓW 

Dane uczestnika warsztatów 

Dane ucznia 
imię (imiona) 

 

nazwisko 
 

Dane kontaktowe 

adres zamieszkania 
 

kod pocztowy/ miejscowość 
 

telefon kontaktowy  

adres poczty elektronicznej 
 

Dane kontaktowe 
rodzica (prawnego 
opiekuna ucznia) 

imię 
 

nazwisko 
 

telefon kontaktowy 
 

adres poczty elektronicznej 
 

adres do korespondencji 
 

uwagi 
 

 

I. Zgadzam się: 
a. na uczestnictwo mojego dziecka w 6 blokach zajęć po 1,5 godziny lekcyjnej 

odbywających się w czerwcu 2017 r. wg harmonogramu. 
b.  na publikację zdjęć i nagrań z udziałem swojego dziecka, na stronie internetowej 

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu oraz na Facebooku G24 i Rady 
Dzielnicy Helenka. 

II. Oświadczam, że: 
a. zapoznałam/em się  z regulaminem warsztatów oraz zobowiązuję się  do jego 

przestrzegania.   



 

 

b. zostałam/em  poinformowana/y, że  warsztaty „JA ROBOT – Warsztaty edukacyjne 

z mechatroniki dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Helenka.” są finansowane przez Miasto 
Zabrze. 

 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych 

osobowych, w tym danych wrażliwych, (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.) do realizacji projektu 
„JA ROBOT – Warsztaty edukacyjne z mechatroniki dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Helenka.” 
W związku z powyższym mam świadomość, że ww. dane przetwarzane będą przez 
Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu do celów związanych z przeprowadzeniem 
rekrutacji, monitoringu projektu. Znam cel zbierania tych danych, zostałem poinformowany 
o prawie wglądu do swoich danych oraz o możliwości ich poprawiania. 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane 
zawarte w wypełnianych dokumentach do projektu są zgodne z prawdą i zostałem/łam 
poinformowany/a o odpowiedzialności karnej. 
 
 
Zabrze, dn………..…………………                                                           ……………………………………………………….…… 
                                                                                                                                                                       Czytelny podpis uczestnika (ucznia) 
 
 
 

                                                                                                               ……………………………………………………………. 
                                                                                                                    Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 
 

 


