Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn: ”Kalejdoskop Matematyczny” realizowanym
w Politechnice Krakowskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(nr umowy WND-POWR.03.01.00-00-T044/18)
§1
DEFINICJE
Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt WND-POWR.03.01.00-00-T044/18 pn: ,,Kalejdoskop
Matematyczny” realizowany przez Instytut Matematyki WFMiI Politechniki Krakowskiej od 01.03.
2019 do 28.02.2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w
ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
3. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie
(uczeń/uczennica/osoba dorosła) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
bezpośrednio korzystająca z działań zaplanowanych w projekcie.
4. Liście uczestników – należy przez to rozumieć wykaz osób przyjętych do projektu, które zostały
zakwalifikowane do jednego z zadań projektu.
5. Danych osobowych (DO) – należy przez to rozumieć niezbędne w procesie rekrutacji informacje o
kandydacie na uczestnika projektu, których niepodanie wyklucza z ubiegania się o przyjęcie do
projektu (formularz DO stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – Kwestionariusz osobowy).
6. Deklaracja przystąpienia do Projektu (DP) – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą
Deklaracja przystąpienia do projektu zawierający deklarację uczestnictwa, oraz deklarację spełniania
kryteriów kwalifikacyjnych dla ucznia oraz osoby dorosłej (załączniki nr 3 i nr 2 do Regulaminu),
7. Oświadczeniu uczestnika projektu – należy przez to rozumieć wyrażenie zgody na udostępnienie
danych osobowych i ich przetwarzanie oraz wyrażenie innych zgód przez uczestnika/rodzica lub
opiekuna prawnego uczestnika (załączniki nr 6 oraz 7 do Regulaminu).

8. Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za prowadzenie procesu
rekrutacji uczniów i osób dorosłych do Projektu w gminie z którą na potrzeby tego projektu
została podpisana umowa o współpracy. Koordynatora wskazuje przedstawiciel Gminy
odpowiedzialny za realizację umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską a
Gminą.
§2
INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa proces rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn: ,,Kalejdoskop Matematyczny”.
2. Beneficjent realizujący Projekt: Politechnika Krakowska im. T Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31155 Kraków.
3. Biuro Projektu mieści się w Instytucie Matematyki mieszczącym się w budynku Wydziału Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej przy ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie.
4. Cel główny Projektu: rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów w wieku 10-19 lat oraz
wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów
Projekt „Kalejdoskop Matematyczny”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
WND- POWR.03.01.00-00-T044/18

kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa
małopolskiego w okresie 01.03.2019 -28.02.2022.
5. Zasięg Projektu – Gminy: Dobczyce, Koniusza, Kraków, Michałowice, Nowy Wiśnicz oraz
Wieliczka.
6. Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia w tym programów pn.:
 Kalejdoskop Matematyczny 4.0 (moduły: Imaginarium 4.0, Eksploratorium 4.0 i Psoty
Matematyczne) (KM 4.0)
 Kalejdoskop Matematyczny 7.0 (moduły: Imaginarium 7.0, Eksploratorium 7.0, Emproium
7.0) (KM 7.0)
 Kalejdoskop Matematyczny D+D (KM D+D) (dzieci uczestniczą w zajęciach wspólnie z
osobami dorosłymi)
 Kalejdoskop Matematyczny L.0 (moduły: : Imaginarium L.0, Eksploratorium L.0, Emproium
L.0) (MK L.0)
oraz realizację nieodpłatnych zajęć wspólnie ze szkołami z województwa małopolskiego.
7. Ścieżka edukacyjna (ścieżka wsparcia) w programie KM 4.0, KM 7.0, KM L.0:

Uczestnik będzie zobowiązany do udziału we wszystkich trzech modułach wsparcia w
łącznej liczbie 18h dydaktycznych.: (moduł I 6h, II -6h, III -6h). Zajęcia będą się odbywać
raz w miesiącu, w soboty w ciągu 9 miesięcy roku szkolnego (jeden zjazd to 6h=6*45 min,
zajęcia naprzemiennie z 3 modułów). Wszystkie spotkania odbędą się w salach PK i będą
prowadzone dla 3 grup 20os (w przypadku KM L.0 grupy 15os). Do wydania dyplomu
uczestnictwa wymagana 85% obecność.
8. Ścieżka edukacyjna (ścieżka wsparcia) w programie KM 4.0 albo KM 7.0 realizowana
wspólnie z programem KM D+D:
Uczestnik KM 4.0 albo KM 7.0 będzie zobowiązany do udziału we wszystkich trzech
modułach wsparcia w łącznej liczbie 18h dydaktycznych: (moduł I 6h, II -6h, III -6h).
Uczestnik KM D+D będzie zobowiązany do udziału w zajęciach w łącznej liczbie 4h dyd.
odbywających się wspólnie z zajęciami organizowanymi dla KM 4.0 albo KM 7.0 podczas
ostatniego zjazdu. Zajęcia będą się odbywać raz w miesiącu, w soboty w ciągu 9 miesięcy
roku szkolnego (jeden zjazd to 6h=6*45 min, zajęcia naprzemiennie z 3 modułów). Dwa
pierwsze spotkania odbędą się w salach PK, ostatni zjazd odbędzie się w salach
dydaktycznych gminy/szkoły. W pierwszym i drugim zjeździe zajęcia będą prowadzone dla 3
grup dwudziestoosobowych. W trzecim spotkaniu do uczestników wcześniejszych zajęć
dołączy (na ostatnie 4h) grupa 20 osób dorosłych. Do wydania dyplomu uczestnictwa
wymagana 85% obecność.
9. Programy KM 4.0, KM 4.0 wspólnie z KM D+D oraz KM L.0 realizowane będą w
miesiącach X, XI, XII, I, II.
10. Programy KM 7.0 i KM 7.0 wspólnie z KM D+D realizowane będą w miesiącach III, IV, V,
VI.
11. Zajęcia będą się odbywały w godzinach: 10-16 w soboty, w tym przerwa kawowa oraz obiad.
Każdy uczestnik otrzyma tzw. pakiet startowy (artykuły piśmiennicze, identyfikator) oraz
dyplom na zakończenie.
12. Rekrutacja do Projektu jest zamknięta i ogranicza się do uczniów klas czwartych i siódmych
szkoły podstawowej, przedostatnich klas liceum lub technikum oraz osób dorosłych
wspomagających proces edukacji w szkołach biorących udział w Projekcie uczęszczających
na zajęcia w gminach wymienionych w punkcie 5 paragrafu 2. Liczby rekrutowanych osób w
jednej edycji zajęć/warsztatów wskazane zostały w poniższej tabeli:
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Ośrodek

KM 4.0

KM 4.0

KM 7.0

KM D+D

KM 7.0

KM L.0

KM D+D

Dobczyce

0

60+20

0

60+20

0

Koniusza

0

0

20

0

0

Kraków (X LO)

0

0

0

0

45

Michałowice

0

60+20

0

60+20

0

Nowy Wiśnicz (SP
w Królówce)

0

0

20

0

0

Wieliczka (SP 1)

0

0

20

0

0

Powyższe dane odnoszą się do jednej rekrutacji (jednej edycji). Rekrutacja będzie przeprowadzana
trzykrotnie w latach 2019, 2020 i 2021.
Ogólna liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach projektu: 1275 osób.
13. Informacja o Projekcie dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
www.kalejdoskopmatematyczny.pk.edu.pl.
14. Udział w Projekcie jest dobrowolny.
15. Uczestnik Projektu nie ponosi kosztów uczestnictwa.
16. Uczestnik Projektu może uczestniczyć tylko w jednej edycji zajęć.
§3
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o Projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej
rekrutacji, i z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn wobec wszystkich zainteresowanych
Projektem pn.”Kalejdoskop Matematyczny” podjęte zostaną następujące działania.
1. Akcja informacyjno – promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz
regulaminu uczestnictwa na stronie internetowej Projektu, na stronie internetowej Gminy, na szkolnej
stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w szkołach podległych Gminom z którymi została podpisana
umowa o współpracy w ramach Projektu.

2. Wybór Koordynatora - osoby odpowiedzialnej za prowadzenie procesu rekrutacji uczniów i
osób dorosłych do Projektu w Gminie z którą na potrzeby Projektu została podpisana umowa
o współpracy. Koordynatora wskazuje przedstawiciel Gminy odpowiedzialny za realizację
umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską a Gminą.
3. Wybór Komisji Rekrutacyjnej – o składzie komisji decyduje Koordynator. Komisja powinna
składać się z co najmniej dwóch a co najwyżej z czterech osób wspomagających proces
rekrutacji. Liczba osób w Komisji powinna zostać obliczona według kryterium: jedna osoba
w Komisji przypada na 15 uczniów/uczennic rekrutowanych w ramach danego terminu
rekrutacji.
4. Osoby będące grupą docelową mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparcia dla których
obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego
(Kwestionariusz osobowy – załącznik 1 Regulaminu) u Koordynatora.
5. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
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6. Koordynator odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie rekrutacji Uczestników do projektu, w tym
informowanie o projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, weryfikację dokumentów zgłoszeniowych pod
względem formalnym, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów poprzez sporządzenie list
rekrutacyjnych, sporządzenie list podstawowych i rezerwowych.
7. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w następujących terminach:
 01.03.2019r.- 22.03.2019r. (dla uczniów klas siódmych i osób dorosłych wspierających
proces edukacji na rok szkolny 2018/19),
 02.09.2019r. – 20.09.2019r. (dla uczniów/uczennic klas czwartych, osób dorosłych oraz
uczniów przedostatnich klas szkół średnich na rok szkolny 2019/20),
 03.02.2020r. -21.02.2020r.
(dla uczniów/uczennic klas siódmych i osób dorosłych
wspierających proces edukacji na rok szkolny 2019/20),
 01.09.2020r. -18.09.2020 r. (dla uczniów/uczennic klas czwartych, osób dorosłych oraz
uczniów przedostatnich klas szkół średnich na rok szkolny 2020/21),
 01.02.2021r. -19.02.2021r. . (dla uczniów/uczennic klas siódmych i osób dorosłych
wspierających proces edukacji na rok szkolny 2020/21),
 01.09.2021r. -24.09.2021r. (dla uczniów/uczennic klas czwartych, osób dorosłych oraz
uczniów przedostatnich klas szkół średnich na rok szkolny 2021/22),
8. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji lub zmian powyższych terminów z powodów
niemożliwości ich przeprowadzenia np. z powodu ferii zimowych lub innych nieprzewidzianych
okoliczności – rekrutacja powinna skończyć się najpóźniej 7 dni przed pierwszymi zajęciami.
9. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń uczniów rekrutacja będzie wydłużona i odbędą się
dodatkowe rozmowy zachęcające do udziału w projekcie. Rekrutacja uzupełniająca będzie
przebiegała do momentu zrekrutowania pełnej grupy.
10. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisują rodzice/ opiekunowie prawni.
11. W przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) ponosi prawną
odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z oświadczenia uczestnictwa.
12. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia uczestnictwa w projekcie
będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału ucznia w projekcie.
13. Złożonym formularzom nadawany jest numer – wpisana zostaje data wpłynięcia zgłoszenia wraz z
godziną.
14. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznał się
z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
15. Wybór uczestników projektu odbędzie się w dwóch etapach:
 ETAP 1:
o złożenie kompleksowego i prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego
wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami (Załączniki nr 1, nr 2 albo nr 3, nr 6
oraz nr 7)
o posiadanie statusu ucznia/uczennicy lub osoby wspierającej proces edukacji Gminy
 ETAP 2:
o Rekrutacja do programu KM 4.0, KM 7.0, KM L.0
 O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów. Komisja ocenia
spełnienie kryteriów formalnych oraz informacje zawarte w formularzu
rekrutacyjnym i pozostałych dokumentach przydzielając punkty. Pod uwagę
bierze się ocenę z przedmiotu matematyka (1 punkt za oceny 5 - 6). W
przypadku dzieci z klas czwartych nie przyznaje się tych punktów. Za
uczestnictwo w konkursach z nauk ścisłych przyznaje się 1 punkt.
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: pochodzenie z rodziny
wielodzietnej (1 punkt) oraz 2 punkty za kryterium dochodu na członka w
rodzinie i 1 punkt za zgłoszenie opiekuna do programu KM D+D.
o Rekrutacja do programu KM D+D:
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 O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów. Komisja ocenia
spełnienie kryteriów formalnych oraz informacje zawarte w formularzu
rekrutacyjnym i pozostałych dokumentach przydzielając punkty. Przyznaje
się 1 punkt za uczestnictwo podopiecznego w programie.
o W przypadku, gdy dwie lub więcej osób otrzyma po zsumowaniu punktów za
powyższe kryteria taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu na zajęcia
zdecyduje data złożenia dokumentów/numer z rejestru zgłoszeń.
o Koordynator przedstawia Komisji Rekrutacyjnej tabelaryczne zestawienie
z
przeprowadzonej rekrutacji zawierające podstawowe informacje dotyczące m.in.
numeru zgłoszenia, punktację za poszczególne kryteria. Informacje te należy
umieścić w załączniku nr 5 Regulaminu - Karcie oceny dokumentacji rekrutacyjnej.
o Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z zasadą bezstronności, z posiedzenia Komisji
Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.
o Koordynator sporządzi listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe zgodnie z
załącznikami nr 4a i nr 4b Regulaminu, odpowiednio dla każdego rodzaju zajęć. Tak
sporządzone listy uczestników przekaże do zatwierdzenia Komisji Rekrutacyjnej.
Listy zakwalifikowanych będą dostępne u Koordynatora. Wszyscy zakwalifikowani
uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach przez Koordynatora.
16. Zastrzega się, że Uczestnicy nie mogą ponownie zostać zakwalifikowani do Projektu w następnych
edycjach zajęć w okresie realizacji Projektu.
§4
PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU
Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w zajęciach w ramach projektu
b) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z
założeniami projektu
c) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie (w imieniu
dzieci rodzic/ prawny opiekun).
§5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a. zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
b. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ prawny
opiekun)
c. uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany,
d. wypełniania testów sprawdzających wiedzę,
e. wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
f. udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu,
g. przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt, urządzenia i pomoce
dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu
h. usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (w projekcie dopuszcza się maksymalnie do 15 %
usprawiedliwionych nieobecności).
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Wypełnienie i złożenie przez upoważnione do składania dokumentów osoby oznacza
potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
2) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo
na stronie internetowej Projektu.
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik
Projektu „Kalejdoskop Matematyczny”.
4) Regulamin obowiązuje od 01.03.2019r.

Sporządził Kierownik Projektu
Dr Mariusz Jużyniec
Instytut Matematyki
Politechnika Krakowska
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Kalejdoskop Matematyczny”
Data wpływu/godzina
(Wypełnia osoba
przyjmująca dokumenty)

Kwestionariusz osobowy
kandydatów ubiegających się o udział w projekcie: „Kalejdoskop Matematyczny”
PROSZĘ WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI
I

DANE OSOBOWE KANDYDATA

1. IMIĘ (IMIONA)
2. NAZWISKO
3. PŁEĆ
6. Osoba
niepełnosprawna
9. Tel. Kontaktowy
Kandydata:
11. Tel. Kontakt do
rodziców/opiekunów
prawnych1)
12. Dane szkoły do
której uczęszcza
Kandydat (nie dotyczy
osób wypełniających
pkt 13)
13. Osoba
wspomagająca proces
edukacji w Gminie

4. PESEL

K
M
tak
nie

5. DATA
URODZENIA

7. POTRZEBA
DODATKOWYCH
UDOGODNIEŃ

8. Jakie:

tak
nie
10. E-mail
Kandydata:

Uczeń klasy:…………… Profil Klasy:…………………………………………………… Ocena:2)………………….
Szkoła:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres Szkoły:………………………………………………………………………………………………………………………
Nie dotyczy

TAK, zgłoszony wspólnie z uczniem

Gmina Dobczyce

TAK, nie zgłoszony wspólnie z uczniem

Gmina Michałowice

II

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA

14. Ulica
15. Numer domu/lokalu

16. Miejscowość

18. Gmina

17. Kod pocztowy
19. Powiat

III

20. Województwo

DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*

21. IMIĘ (IMIONA)
22. NAZWISKO
23. PŁEĆ

K
M

24. PESEL

26. WYKSZTAŁCENIE

podstawowe

27. Osoba
niepełnosprawna

tak
nie

25. DATA
URODZENIA
ponadgimnazjalne

28. POTRZEBA
DODATKOWYCH
UDOGODNIEŃ

tak
nie

policealne

wyższe
29. Jakie:
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IV

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO*

30. Ulica
31. Numer domu/lokalu
34. Gmina

32. Miejscowość

33. Kod pocztowy
35. Powiat

V

36. Województwo

OŚWIADCZENIA 4)

a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji do projektu „Kalejdoskop Matematyczny”,
zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. Zm.)
i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)3)
b) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kalejdoskop Matematyczny”3)

tak

nie

tak

nie

c) Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK oświadczam, że dane zawarte w niniejszym
Kwestionariuszu osobowym są zgodne z prawdą i równocześnie zobowiązuję się poinformować Politechnikę Krakowską w
sytuacji zmiany jakichkolwiek danych.3)
d) Oświadczam, że do Projektu w ramach modułów w których uczestniczą osoby dorosłe wraz z uczniami (Kalejdoskop
Matematyczny D+D) (tylko Gminy Dobczyce i Michałowice) zostanie również zgłoszony KANDYDAT (Imię i Nazwisko)
…………………………………………………………. –uczeń/osoba dorosła wspomagająca proces edukacji **. (niepotrzebne skreślić)
e) Dziecko brało/Brałem (niepotrzebne skreślić) udział w konkursach matematycznych w latach poprzednich.

tak

nie

tak

nie

tak

nie

f) Posiadam Kartę Dużej Rodziny

tak

nie

Miejscowość, data

CZYTELNY PODPIS

* Pola III i IV wypełniane są w przypadku, gdy Kandydat nie jest osobą pełnoletnią (w chwili składania kwestionariusza).
1)
dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat;
2)
ocena końcowa z matematyki uzyskana w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. W przypadku uczniów klas czwartych stawiamy znak ”-„;
3)
brak zgody jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do Projektu;
4)
wypełnia pełnoletni Kandydat albo rodzic/opiekun prawny (w przypadku, gdy Kandydat nie jest osobą pełnoletnią)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kalejdoskop Matematyczny”

Deklaracja przystąpienia do projektu
Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………….. legitymujący(a) się
dowodem osobistym o numerze ………………………………………, zam.................…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………,
tel. kont……………………………………………… wyrażam gotowość, chęć i zgodę na udział w
Projekcie „Kalejdoskop Matematyczny” nr WND- POWR.03.01.00-00-T044/18,
realizowanym przez Politechnikę Krakowską im Tadeusza Kościuszki w Krakowie
współfinansowanym przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet III Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju: Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie
wyższym”.
Jednocześnie oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie
do udziału w Projekcie oraz zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Oświadczam również, że
zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
Projekcie „Kalejdoskop Matematyczny” i jednocześnie zobowiązuję się do
przestrzegania jego zasad.

………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………
Czytelny podpis Kandydata
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kalejdoskop Matematyczny”

Deklaracja przystąpienia do projektu
Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………….. legitymujący(a) się dowodem
osobistym o numerze ………………………………………, zam. ………………………………....................…………….
………………………………………………………………………………………………………….., tel. kont……………………………….
wyrażam gotowość, chęć i zgodę na udział dziecka
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka)
w Projekcie „Kalejdoskop Matematyczny” nr WND- POWR.03.01.00-00-T044/18, realizowanym
przez Politechnikę Krakowską im Tadeusza Kościuszki w Krakowie współfinansowanym przy udziale
środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju: Działanie 3.1.
„Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.
Jednocześnie oświadczam, iż dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności, uprawniające do udziału w
Projekcie oraz zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą. Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w Projekcie „Kalejdoskop Matematyczny” i jednocześnie zobowiązuję się do
przestrzegania jego zasad.
………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie o statusie materialnym rodzica/opiekuna prawnego (dobrowolne)
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zarobki rodziców/opiekunów prawnych zgłaszanego do
uczestnictwa w Projekcie dziecka są powyżej/poniżej* średniej krajowej oraz pobierane jest/nie jest
pobierane stypendium socjalne.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK oświadczam, że dane zawarte w
niniejszym Kwestionariuszu osobowym są zgodne z prawdą i równocześnie zobowiązuję się
poinformować Politechnikę Krakowską w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych.

………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 4a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
W projekcie „Kalejdoskop Matematyczny”

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
KALEJDOSKOP MATEMATYCZNY 4.0/4.0 D+D/7.0/7.0 D+D/L.0 1)

………………………………………………………………………………………….
(Nazwa Gminy)
……………………………………………………………………………………………
(program nauczania)

……………………………………………………………..
(data sporządzenia)

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

Liczba
punktów

Nazwa szkoły

1.
2.
3.
…..

1)

skreślić niewłaściwe

Instrukcja wypełniania:
Gmina
Dobczyce:
Dobczyce:
Koniusza:
Kraków:
Nowy Wiśnicz/ Królówka:
Michałowice:
Michałowice:
Wieliczka:

Program
nauczania
KM 4.0 D+D
KM 7.0 D+D
KM 7.0
KM L.0
KM 7.0
KM 4.0 D+D
KM 7.0 D+D
KM 7.0

Limity miejsc
60+20
60+20
20
45
20
60+20
60+20
20

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
WND- POWR.03.01.00-00-T044/18

Załącznik nr 4b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
W projekcie „Kalejdoskop Matematyczny”

REZERWOWA LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
KALEJDOSKOP MATEMATYCZNY 4.0/4.0 D+D/7.0/7.0 D+D/L.0 1)

………………………………………………………………………………………….
(Nazwa Gminy)
……………………………………………………………………………………………
(program nauczania)

……………………………………………………………..
(data sporządzenia)

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

Liczba
punktów

Nazwa szkoły

1.
2.
3.
…..

1)

skreślić niewłaściwe
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kalejdoskop Matematyczny”

Karta oceny dokumentacji rekrutacyjnej
w ramach projektu nr. WND.-POWR.03.01.00-00-T044/18
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Imię i nazwisko oceniającego :…………………………………………………………………………….…………………………
Imię i nazwisko KANDYDATA:…………………………………………………………………………….............................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*:………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:
 Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ( w linii
prostej lub w linii bocznej do II stopnia) i/lub nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki,
kurateli z uczestnikiem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej
zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przedstawiciela
Beneficjenta i wycofania się z oceny niniejszej dokumentacji rekrutacyjnej,
 Nie pozostaję z uczestnikiem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
przedstawiciela Beneficjenta i wycofania się z oceny niniejszej dokumentacji rekrutacyjnej,
 Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z
posiadaną wiedzą,
 Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych
informacji,
 Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako
rezultat oceny i zgadam się, że te informacje powinny być użyte tylko do celów niniejszej oceny i nie
mogą zostać ujawnione stronom trzecim.
Podpis oceniającego: ……………………………………

data i miejscowość…………………………………………………

* należy wpisać jedynie w przypadku niepełnoletniego Kandydata
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I KRYTERIA FORMALNE
Lp NAZWA KRYTERIUM
1.
2.
3.
4.
5.

TAK

NIE

UWAGI

Uczeń klasy IV SP
Uczeń klasy VII SP
Uczeń klasy II LO
Osoba dorosła wspomagająca proces edukacji
Kompletność dokumentacji rekrutacyjnej

TAK

NIE

KRYTERIUM FORMALNIE SPEŁNIONE
II KRYTERIA MERYTORYCZNE
a) W przypadku ucznia/uczennicy:
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

NAZWA KRYTERIUM
Ocena z przedmiotu matematyka (1pkt, gdy w KO w pozycji 12
wpisana jest ocena: 5 lub 6)
Uczestnictwo w konkursach z nauk ścisłych (1pkt, gdy w KO w
pozycji V e) zaznaczono TAK)
Pochodzenie z rodziny wielodzietnej (1pkt, gdy w KO w pozycji V
f) zaznaczono TAK)
Kryterium dochodu (2pkty, gdy w Deklaracji przystąpienia do
projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu) oświadczono, że zarobki
rodziców są poniżej średniej krajowej)
Udział rodzica/opiekuna/osoby spokrewnionej w Projekcie zgłoszonej w Kwestionariuszu osobowym (1pkt, gdy w KO w
pozycji V d) zaznaczono TAK)
SUMA

Liczba punktów

KO – Kwestionariusz osobowy

b) W przypadku osoby dorosłej zgłoszonej do Kalejdoskopu Matematycznego
D+D
Lp.
1.

NAZWA KRYTERIUM
Udział w Projekcie wraz z dzieckiem (1pkt, gdy w KO w pozycji V
d) zaznaczono TAK)

Liczba punktów

III. Zestawienie punktów
WYSZCZEGÓLNIENIE
I. Kryterium formalne
II. Kryterium merytoryczne

Liczba punktów
TAK
NIE

Podpis oceniającego:…………………………………………………….. Data:………………………………
Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa
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w projekcie „Kalejdoskop Matematyczny”
…………..…………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko Uczestnika)

……………………………………………………………………………………...
(Adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679)
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Kalejdoskop Matematyczny przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO
WER) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania
Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Kalejdoskop
Matematyczny, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach PO WER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu
Centrum Badań i Rozwoju, mieszczącemu się w Warszawie (kod pocztowy: 00-695) przy ulicy
Nowogrodzka 47a, beneficjentowi realizującemu projekt - Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki w Krakowie (kod pocztowy: 31-155), mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 24 oraz
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (Urząd Gminy). Moje dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu
na rynku pracy.
8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię
(imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w
projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość
składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych
osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane
osobowe są niezbędnedla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO
WER) na podstawie1:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
1

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została
zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.
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Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006,
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1778, z późn. zm.).
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowemu
Centrum Badań i Rozwoju, mieszczącemu się w Warszawie (kod pocztowy: 00-695) przy ulicy
Nowogrodzka 47a, beneficjentowi realizującemu projekt - Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki w Krakowie (kod pocztowy: 31-155), mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 24 oraz
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (Urząd Gminy). Moje dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iodo@pk.edu.pl (gdy ma to zastosowanie - należy podać
dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta).
13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
WND- POWR.03.01.00-00-T044/18

Załącznik 7 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Kalejdoskop Matematyczny”
…………..…………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko Uczestnika)

……………………………………………………………………………………...
(Adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zamieszczenia przez Politechnikę
Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie wizerunku oraz/lub wizerunku dziecka
utrwalonego podczas uczestnictwa w projekcie „Kalejdoskop Matematyczny” na stronie i
podstronach www, ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń, filmach reklamowych związanych z
upublicznieniem fotorelacji/ wideo relacji.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z
treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na
podstawie:
 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1668),
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu oraz jego
trwałości,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem
zawarcia umowy,
9) przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji.

Miejscowość, data:……………………………. Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*:………………………………………
*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

____________
*Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
WND- POWR.03.01.00-00-T044/18

