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Załącznik nr 6 

do Regulaminu Rekrutacji  

i Uczestnictwa w Projekcie „Łowickie 

Centrum Usług Środowiskowych” 

Ankieta Rekrutacyjna  

Świetlica Środowiskowa „Przystanek Plus” w Łowiczu 

Część I 

Ia. Dane podstawowe i kontaktowe uczestnika procesu rekrutacyjnego 

Imię i Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia dziecka  

Pesel  

Adres zamieszkania dziecka Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Nazwa szkoły   

Klasa   

Telefon kontaktowy   

Zainteresowania i talenty  

Specyficzne potrzeby dziecka (proszę wpisać, jeśli dotyczy): 

 

Przestrzeń dostosowana do 

niepełnosprawności ruchowych:  

 

Specyficzne potrzeby żywieniowe:   

 

Inne (np. stałe choroby, alergie):  

Ib. Dane personalne rodzica/ opiekuna prawnego 

Imię i Nazwisko  

Adres zamieszkania dziecka Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefony kontaktowe Ojciec  Matka 

e-mail   
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OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Oświadczam, iż jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą oraz potwierdzam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą.  

2. Wyrażam zgodę na udział mojego syna /córki w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej 

„Przystanek Plus” w Łowiczu. 

3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w grupowych wyjściach poza teren placówki 

pod opieką wychowawców, organizowanych przez placówkę w ramach oferowanych 

zajęć.  

4. Oświadczam, że zapoznałam(em) się za założeniami organizacyjnymi, procedurami 

oraz Regulaminem Świetlicy i je akceptuję. 

4. Oświadczam, iż moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do 

udziału w placówce.  

5. Oświadczam, iż moje dziecko nie korzysta z tego samego zakresu wsparcia w innym 

projekcie realizowanym w ramach RPO WŁ 2014-2020. 

6. Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Oś Priorytetowa: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  

i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

W związku z tym jako opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązuję się do: 

1) przestrzegania Regulaminu organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej „Przystanek 

Plus” w Łowiczu    i obecności mojego dziecka na zajęciach zgodnie z Indywidualnym 

Planem Wsparcia;  

2) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie projektu;  

3) poddania się badaniu ewaluacyjnemu przeprowadzanemu dla potrzeb monitorowania 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

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

Data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych  

 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na używanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, dla 

celów działań informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją projektu „Łowickie 

Centrum Usług Środowiskowych” w ramach umowy RPLD.09.02.01-10-B005/21   

 

 

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

Data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych  

*  niepotrzebne skreślić 
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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 Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 

oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, co następuje: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio: 

1) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ  

2014-2020”; 

2) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”. 

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 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 

podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”: 

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, 

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; 

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 
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i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

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, 

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. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu Łowickie 

Centrum Usług Środowiskowych, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: 

1) Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Łódzkiego, AL. Piłsudskiego 8, 

90-051 Łódź; 

2) Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926Warszawa; 

3) Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi,  

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź; 

4) Beneficjentowi realizującemu Projekt - Powiatowi Łowickiemu, 99-400 Łowicz,  

ul. Stanisławskiego 30 – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,  

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30; 

5) Partnerom, którzy na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu: 

a) Gmina Zduny, 99-440 Zduny  ul. Zduny 1C, 

b) Fundacja ESPA, 59-220 Legnica, ul. Lotnicza 29, 

c) Fundacja MiKa, 99-420 Łyszkowice, ul. Bobrowa 52; 

6) podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu –  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

            (nazwa i adres ww. podmiotów).  

 

5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne  
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na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 

Beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 

firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

7. W terminie do 4 tygodni od zakończenia 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. 

8. W terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie dostarczę Beneficjentowi 

dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektywności społecznej i/lub zatrudnieniowej. 

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz pozycjonowaniu. 

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej:  

1) w zakresie zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”: iod@lodzkie.pl ; 

2) w zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”: iod@miir.gov.pl lub adres poczty witold_kos@wp.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 przetwarzania oraz na zasadach określonych w ustawie 17 i 18 RODO 

 

……………………………………                            …………………………………………... 

Miejscowość i data                                                          Czytelny podpis uczestnika projektu 
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CZĘŚĆ  II 

II. Określenie kryteriów punktacji dziecka w procesie rekrutacji ( wypełnia personel 

projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium premiujące TAK NIE 

Czy dziecko zamieszkuje na terenie Powiatu Łowickiego  

- 10 pkt 
□ □ 

Czy posiada skierowanie przez organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej - 20 pkt 
□ □ 

Czy dziecko zostało skierowane przez: - 10 pkt 

Sąd  

Dyrektora Szkoły/ Pedagoga 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Ilość odpowiedzi TAK  

Suma uzyskanych punktów                pkt 
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