
Zarządzenie nr 72 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 22.10.2018 r. 

 

w sprawie rekrutacji w ramach projektu „Letnia Szkoła Design na ASP w Krakowie” 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018  poz. 1668) oraz § 9 ust. 6 pkt 8 Statutu Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

 

Wprowadza się do stosowania Regulamin uczestnictwa w zajęciach Letniej Szkoły Designu w 

ramach projektu PRIORYTET: III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju 

DZIAŁANIE: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, TYTUŁ PROJEKTU: Letnia Szkoła 

Designu na ASP w Krakowie, stanowiący złącznik do zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
 

 



 
 
 
  

  



 
 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 

…….. 
 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych z 

dnia .........10.2018 r. 

 
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  

W ZAJĘCIACH Letnia Szkoła Designu na ASP w Krakowie. 

W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  
W RAMACH  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

 

 

§ 1. Warunki ogólne  
 
1. Regulamin uczestnictwa określa warunki uczestnictwa w zajęciach artystyczno-projektowych 

prowadzonych w ramach projektu POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 „Letnia Szkoła Designu na 

ASP  

w Krakowie”.  

2. Celem ogólnym projektu jest: podniesienie u uczniów z woj. małopolskiego w wieku 6-16 lat 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: kreatywności, 

innowacyjności, krytycznego myślenia rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej 

poprzez realizację zajęć dodatkowych dotyczących projektowania nowych produktów i usług do 

31.08.2020 r. 
 
3. Projekt jest realizowany od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Z uwagi na czas trwania 

projektu wszystkie formy wsparcia przewidziane w ramach projektu, muszą się zakończyć do 31 

lipca 2020 r. 

4. Projekt obejmuje 11 programów warsztatowych, realizowanych w okresach od października do 

lipca. 

5. Zajęcia realizowane są na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki  

w Krakowie oraz w szkołach podstawowych z województwa małopolskiego zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć sprawuje dr Bożena Groborz 

(pracownik Wydziału Form Przemysłowych, koordynator projektu). Biuro Projektu znajduje się  

w budynku przy Smoleńsk 9, pok. 105. 

 

 

§ 2. Słownik terminów 

 

Ilekroć jest mowa o: 

1. Regulaminie uczestnictwa – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w zajęciach 

artystyczno-projektowych prowadzonych w ramach projektu POWR.03.01.00-IP.08-00-

UMO/17 „Letnia Szkoła Designu na ASP w Krakowie”. 



 
 
 

2. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Letnia Szkoła Designu na ASP w Krakowie”, 

będący przedmiotem umowy nr POWR.03.01.00-00-U168/17 z dnia 7.08.2018 r., zawartej  

z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  

3. Wniosku o dofinansowanie – oznacza wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa, o sumie kontrolnej 

0007EC9/2/2/2/3/2/4/2/4/4/3/3/3/3/0/3/4/2; w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku 

przez wniosek o dofinansowanie rozumie się aktualną wersję wniosku wraz ze zmianami. 

4. Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  

w Krakowie (ASP).  

5. Instytucji Pośredniczącej – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

6. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć  ucznia/uczennicę szkoły podstawowej  

z województwa małopolskiego w wieku 6-16 lat, które/a zostało/a zakwalifikowane/a do 

udziału  

w Projekcie. 

7. Stronie internetowej - należy przez to rozumieć stronę internetową, na której będą zamieszczane 

informacje dotyczące projektu: www.wfp.asp.krakow.pl lub 

www.letniaszkoladesignu.asp.krakow.pl. 

 

§ 3. Rodzaje prowadzonych form wsparcia 

1. Projekt obejmuje działania wpływające na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych u dzieci i młodzieży poprzez warsztaty projektowo-artystyczne. 

2. Projekt, obejmuje realizację: 

1) zajęć dla uczestników indywidualnych w okresie październik-kwiecień w roku 2018 i 2019, 

jedne zajęcia w miesiącu, realizowane w Krakowie, ul. Smoleńsk 9, wg. harmonogramu  

3 miesięcznego. 

2) zajęć w czerwcu dla uczestników z terenów wiejskich w latach 2019 i 2010 – zajęcia 

realizowane  

w szkołach na terenach wiejskich w Małopolsce, 

3) zajęć dla uczestników indywidualnych prowadzonych w lipcu w latach 2019 i 2020 – 

zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku, w Krakowie, przy ul. Smoleńsk 9. 

3. Liczbę osób planowanych do objęcia wparciem w ramach poszczególnych form wsparcia,  

o których mowa w ust. 2, określa wniosek o dofinansowanie. 

 

§ 4. Uczestnicy projektu  

1. W projekcie będzie mogła wziąć udział osoba, która spełni łącznie poniższe warunki:  

1) jest uczniem/uczennicą szkoły podstawowej z województwa małopolskiego w wieku 6-16 i 

zostanie zgłoszony na zajęcia przez rodzica lub opiekuna prawnego; 

2) przeszła pozytywnie proces rekrutacji opisany w § 5 i znalazła się na liście osób 

zakwalifikowanych do projektu; 

3) której rodzic lub opiekun prawny podpisał Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz  

z Oświadczeniem uczestnika projektu;  

http://wfp.asp.krakow.pl/


 
 
 
 

§ 5. Rekrutacja 

1. Rekrutacja na zajęcia dla uczestników indywidualnych na zajęcia realizowane w Krakowie w 

budynku ASP, przeprowadzona będzie w okresie październik-kwiecień 2018/19, czerwiec-lipiec 

2019 (I rok trwania projektu), październik-kwiecień 2019/20, czerwiec-lipiec 2020 (II rok trwania 

projektu). Rekrutacja uczestników z terenów wiejskich na zajęcia prowadzone w szkołach 

prowadzona będzie  

w okresie marzec-maj 2019 (I rok trwania projektu) i marzec-maj 2020 (II rok trwania projektu): 

a) Rekrutacja  odbywa się drogą elektroniczną poprzez przesłanie zgłoszenia i prawidłowo 

wypełnionej ankiety osobowej na adres mailowy: letnia.szkola.designu@asp.krakow.pl. 

Komplet oryginałów prawidłowo wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych  (do pobrania 

ze strony internetowej) należy dostarczyć najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia 

zajęć do dziekanatu Wydziału Form Przemysłowych w godzinach pracy dziekanatu.  

b) Decyduje kolejność zgłoszeń. 

c) Uczestnicy mogą zapisywać się na dowolną liczbę zajęć lecz pierwszeństwo mają 

uczestnicy, którzy nie uczestniczyli jeszcze w zajęciach w ramach Projektu. 

d) Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu na zajęcia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach będzie dostarczenie w 

wyznaczonym terminie oryginałów wymaganych dokumentów (w tym m.in. deklaracja 

uczestnictwa, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych - podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego). 

2. Warunki rekrutacji do Projektu umieszczane będą na stronie internetowej Wydziału Form 

Przemysłowych – www.wfp.asp.krakow.pl oraz stronie głównej ASP - www.asp.krakow.pl 

3. Rekrutacji kandydatów do projektu dokona Koordynator Projektu. 

4. W procesie rekrutacji utworzone zostaną listy rankingowe: 

1) lista osób zakwalifikowanych do Projektu, 

2) rezerwowa lista uczestników Projektu. 

5. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn 

oraz osób niepełnosprawnych. 

6. Podczas rekrutacji zostaną zdiagnozowane potrzeby osób niepełnosprawnych, na podstawie 

formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pozostających pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni 

psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek zobowiązani są do zgłoszenia tego 

faktu Organizatorowi niezwłocznie przy zapisie, drogą mailową na adres e-mail 

letnia.szkola.designu@asp.krakow.pl. Z uwagi na fakt, iż Letnia Szkoła Designu posiada 

ograniczone zasoby i możliwości opieki nad Uczestnikami oraz w trosce o bezpieczeństwo 

wszystkich Uczestników i sprawny przebieg zajęć, Organizator podejmuje każdorazowo 

indywidualną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu takiego kandydata, po uprzednim kontakcie z 

rodzicami / opiekunami prawnymi Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia 

Uczestnika wymagającego szczególnej opieki. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. cukrzyca, 

mailto:letnia.szkola.designu@asp.krakow.pl
http://www.wfp.asp.krakow.pl/
http://www.asp.krakow.pl/


 
 
 

epilepsja) zobowiązani są poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych 

Uczestnika. 

 

 

§ 6. Zasady uczestnictwa w Projekcie  

1. Uczestnikiem w Projekcie może być osoba, która wypełni warunki rekrutacji i otrzyma 

potwierdzenie uczestnictwa w projekcie. 

2. Rodzic w porozumieniu z uczestnikiem wypełnia ankiety sprawdzające kompetencje uczestnika 

przed i po uczestnictwie w zajęciach. 

3. W przypadku nieobecności Uczestnika na warsztatach, Organizator nie zapewnia miejsca na 

zajęciach  

w innych terminach.  

4. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących 

zajęcia, organizatorów i wolontariuszy. 

5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i wykładów. 

Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez 

prowadzącego zajęcia. 

6. W czasie zajęć Uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/ warsztatowych. 

7. Po zajęciach Uczestnicy odbierani są przez rodziców/opiekunów prawnych/upoważnionych 

opiekunów faktycznych z budynku lub innego ustalonego wcześniej miejsca, w którym odbywały 

się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć 

miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników 

pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć. 

8. Jeżeli Uczestnik samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od 

rodzica /opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na wyjście z zajęć, która jest jednoznaczna z 

przejęciem przez rodzica/opiekuna prawnego całkowitej odpowiedzialności za dziecko z chwilą 

zakończenia zajęć. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia nie mogą samodzielnie opuścić zajęć 

i mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby (które osiągnęły 

wiek co najmniej 10 lat) upoważnione do tego przez rodziców/opiekunów prawnych. 

9. W przypadku niekulturalnego zachowania, rażącego naruszania przez Uczestnika zasad współżycia 

społecznego i powszechnie przyjętych norm Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia 

uczestnika  

z zajęć i wezwania opiekunów do natychmiastowego odebrania dziecka. 

 

§ 7. Uprawnienia i obowiązki Realizatora Projektu 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany terminu lub odwołania zajęć, 

2) egzekwowania przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Letniej Szkole 

Designu. 

2. Realizator Projektu ma obowiązek: 

1) zorganizowania rekrutacji uczestników do Projektu, wybór kandydatów, 



 
 
 

2) przygotowania i przeprowadzenia zajęć zgodnie z Projektem, z zachowaniem dbałości o 

najwyższą jakość zajęć; 

3) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń, urządzeń i materiałów do realizacji Projektu; 

4) realizacji Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

5) właściwego oznaczenia miejsca odbywania zajęć informującego o współfinansowaniu projektu  

z Europejskiego Funduszu Społecznego;  

6) ochrony danych osobowych uczestnika projektu zgodnie z przepisami Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); 

7) realizowania zadań zgodnie z zakresem obowiązków. 

 

§ 8. Prawa i obowiązki uczestników projektu  

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w 

ramach projektu Letnia Szkoła Designu na ASP w Krakowie 

2. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika Projektu zobowiązuje się w jego imieniu do złożenia 

kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (w tym ankiet sprawdzających wzrost 

kompetencji uczestnika projektu). 

3. Uczestnik Projektu  zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach; 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w procesie badań i ewaluacji realizowanych 

w ramach projektu. 

5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia organizatora o rezygnacji 

z uczestnictwa w zajęć. 

6. Realizator Projektu może dochodzić zwrotu kosztów od uczestnika projektu zgodnie z 

postanowieniami Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu.  

7. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy  Regulamin uczestnictwa obowiązuje  uczestników  projektu  od  dnia  przystąpienia  do  

udziału  w projekcie.  

2. Dokumentacja związana z realizacją Letniej Szkoły Designu jest prowadzona i przechowywana  

w Dziekanacie Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 

Krakowie, natomiast dokumentacja związana z realizacją projektu jest prowadzona i 

przechowywana w Biurze Projektu.  

3. Zgodnie z wymogami polityki równych szans, Uczelnia dołoży należytych starań, aby zapewnić 

niepełnosprawnym uczestnikom projektu warunki uczestnictwa w projekcie dostosowane do ich 

potrzeb. 

4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Realizatora Projektu o wszelkich 

ewentualnych zmianach mających wpływ na ich udział w projekcie, w tym o zmianach danych 



 
 
 

kontaktowych, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.  

5. Uczelnia zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy  

o dofinansowanie projektu. Uczestnikowi projektu nie przysługują żadne roszczenia w związku z 

opisaną sytuacją. Niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz wszelkie formularze związane z procesem 

rekrutacyjnym są zamieszczone na stronie internetowej www.wfp.asp.krakow.pl  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem uczestnictwa mają zastosowanie 

wewnętrzne przepisy Uczelni, przepisy krajowe oraz unijne.  

7. Niniejszy Regulamin uczestnictwa obowiązuje od dnia 22 października 2018 r.  

 

Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa wraz z Kwestionariuszem osobowym 

2. Formularz – potrzeby osób niepełnosprawnych 

3. Oświadczenie uczestnika projektu 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

Rektor 

 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

  



 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Letnia Szkoła Designu na ASP w Krakowie” 

Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-U168/17 

 

Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka ....................................................................................... 

                                                                                                                                   imię i nazwisko 

w projekcie „Letnia Szkoła Designu na ASP w Krakowie”. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Letnia szkoła Designu na ASP 

w Krakowie udostępnionego na stronie internetowej: www.wfp.asp.krakow.pl oraz 

letniaszkoladesignu.asp.krakow.pl. 

 

Oświadczam, że moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności, uprawniające go do udziału w projekcie, tj. 

posiada status ucznia/uczennicy szkoły podstawowej z województwa małopolskiego i jest w wieku 6-16 lat. 

 

Oświadczam, iż podane w Kwestionariuszu osobowym dane są zgodne z prawdą. 

 

Jestem świadoma/świadomy, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, a moje dziecko otrzyma 

bezpłatne wsparcie w zakresie: 

- kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: 

kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności pracy 

zespołowej poprzez realizację zajęć dodatkowych dotyczących projektowania nowych produktów i usług. 

 

Przyjmuję  do  wiadomości,  że: 

- złożenie  niniejszego  formularza  nie  jest  równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu, w przypadku 

przyjęcia mojego dziecka do zajęć realizowanych w ramach Projektu, zobowiązuję się do tego, że moje 

dziecko będzie systematycznie uczestniczyć w zajęciach w ramach Projektu, 

- w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Realizator Projektu może obciążyć uczestnika projektu 

całością kosztów jego uczestnictwa w Projekcie, które wynoszą 1 264,58 zł (kara umowna), 

- jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, jaką poniósł Realizator Projektu, zachowuje on prawo do żądania 

naprawienia szkody na zasadach ogólnych, 

- za rezygnację z udziału w projekcie z winy uczestnika uważa się skreślenie uczestnika z listy uczestników 

projektu  

z powodu nieobecności na zajęciach, chyba że były one spowodowane okolicznościami, za które uczestnik nie 

ponosi odpowiedzialności.   

http://www.wfp.asp.krakow.pl/


 
 
 
 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach oraz będę ponosić pełną odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do szkoły i ze szkoły na zajęcia projektowe. 

 

Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego 

zakończeniu. 

 

Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą. 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mego dziecka 

powstałych w wyniku realizacji projektu na stronach internetowych projektu oraz dokumentacji projektowej. 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

UCZESTNIKA PROJEKTU 



 
 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

 
Lp. Nazwa Opis 

D
a

n
e

 u
c
z
e

s
tn

ik
a

 

1 Imię (imiona)       

2 Nazwisko       

3 Płeć Kobieta Mężczyzna 

4 Wiek w chwili przystępowania do projektu       

5 PESEL       

D
a

n
e

 k
o

n
ta

k
to

w
e

 

8 Ulica       

9 Nr domu       

10 Nr lokalu       

11 Miejscowość       

12 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGRUBA) 

duże obszary miejskie (> 50 000 mieszkańców) 

małe obszary miejskie (> 5 000 mieszkańców) 

obszary wiejskie (< 5 000 mieszkańców) 

13 Kod pocztowy       

14 Województwo       

15 Powiat       

16 Gmina       

17 Telefon kontaktowy       

18 Adres poczty elektronicznej (e-mail)       

20 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia 

Odmowa 

podania 

informacji 

Tak Nie 

21 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań Tak Nie 

22 Osoba z niepełnosprawnościami 

Odmowa 

podania 

informacji 

Tak Nie 

23 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących Tak Nie 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu Tak Nie 

24 
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu  
Tak Nie 



 
 
 

25 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

Odmowa 

podania 

informacji 

Tak Nie 

26 Rodzaj przyznanego wsparcia  

 zajęcia dla uczestników indywidualnych X-IV 2018/19 | 

X-IV 2019/20 

 zajęcia uczestników indywidualnych VII 2019 | VII 2020 

 zajęcia w szkołach na terenach wiejskich VI 2019 | VI 

2020 

27 Data rozpoczęcia udziału w projekcie *  

28 Data zakończenia udziału w projekcie *  

29 

Zakończenie udziału osoby we wsparciu 

zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 

uczestnictwa * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA  

UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

  

                                                           

  wypełnia pracownik obsługujący Projekt 



 
 
 

FORMULARZ POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Niniejszym oświadczam, że:  
Wyrażam/nie wyrażam zgodę (y) na przetwarzanie danych osobowych 
wrażliwych mojego dziecka 

 
 ……………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

INFORMACJE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Stopień 

niepełnosprawności 

 Lekki 

 Umiarkowany 

 Znaczny 

Rodzaj 

niepełnosprawności 

 Wzroku 

 Słuchu 

 Ruchu 

 Sprzężona (jaka?............................................) 

 

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA POTRZEB UCZESTNIKÓW/-CZEK PROJEKTU 

W celu poznania preferencji, dostosowania sal do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz ułatwienia procesu rekrutacji prosimy o podanie następujących informacji: 

Kto lub co umożliwi 

dziecku aktywny i 

pełny udział w 

zajęciach w ramach 

projektu? 

 

 Asystent/ka – proszę opisać zakres jej działań :  

w trakcie zajęć: ……………………………………… 

………………………………………………………………… 

Po zajęciach: …………………………………………… 

………………………………………………………………. 

 Inne…………………………………………………………. 

 Nie mam żadnych potrzeb w tym zakresie 

Czy należy 

przystosować sale do 

potrzeb wynikających 

 Tak     Nie  

 



 
 
 

niepełnosprawności 

dziecka? Sala jest 

dostępna dla osób z 

niepełnosprawnością 

ruchu. 

Jeżeli tak, proszę podać w jaki 

sposób:……....................................... 

……………………………………………………………………………… 

 

Jaki jest zakres 

samodzielności 

dziecka w 

następujących 

czynnościach? 

Komunikuje się przez/za pomocą….……………………… 

Samodzielnie się porusza 

Potrzebuje pomocy w poruszaniu się  

      Jakiej? W jakich sytuacjach?................ 

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

....... 

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

....... 

 

Inne………………………………………………………………………

… 

Czy są dodatkowe 

uwagi dotyczące 

niepełnosprawności 

dziecka, które 

ułatwiłyby dziecku 

udział w szkoleniu? 

 Tak     Nie  

 

Jeżeli tak, proszę podać w 

jakie:……………....................................... 

………………………………………………………………………………………………

… 

Potwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych przy realizacji 

projektu „Letnia Szkoła Designu na ASP w Krakowie”. 

Niniejszy formularz udostępniony będzie wyłącznie osobom prowadzącym zajęcia i 

kwalifikującym do uczestnictwa. 

Miejscowość:       Data:       Podpis: 



 
 
 

Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy mailem na adres: 

letniaszkoladesignu@asp.krakow.pl 

Istnieje możliwość osobistego spotkania i przekazania zgłoszenia – należy 

zadzwonić pod numer: ……………………… w celu ustalenia miejsca i terminu.  

Odbiór każdego zgłoszenia potwierdzimy mailem lub telefonicznie.  

 

 

 



 
 
 
 

 

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. „Letnia Szkoła Designu na ASP w Krakowie” 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 
2014-2020, 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, 



 
 
 

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 „Letnia Szkoła 
Designu na ASP w Krakowie”, 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, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (nazwa i adres 
właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt  - Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków (nazwa i adres 
beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 
NIE DOTYCZY (nazwa i adres ww. podmiotów). 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 niezbędne dla 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 

                                                           
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. 



 
 
 

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, 

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, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (nazwa i adres 
właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt  - Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków (nazwa i adres 
beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 
NIE DOTYCZY (nazwa i adres ww. podmiotów). 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: iod@asp.krakow.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. 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

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

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@asp.krakow.pl

