
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisany(a), ............................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

zam..........................................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………….

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie pn: „Przez stulecie pod wspólnym niebem, Zarszynianie – życie, praca i wiara”, który
jest realizowany przez Stowarzyszenie  INICJATYWA w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Konkurs FIO
2018  Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zobowiązuję się do:
- udziału  w warsztatach historycznych i plastycznych,
- uczęszczania na spotkania z osobami starszymi i uczestnikami DDS+ w Zarszynie oraz księżmi parafii, 
- poszukiwania informacji o przeszłości własnej miejscowości oraz przodkach rodziny,
- zbierania fotografii oraz pamiątek rodzinnych na potrzeby wystawy i wydania albumu „Przez stulecie pod wspólnym niebem.
Zarszynianie – życie, praca i wiara” i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie (fotografii) w publikacji bez wynagrodzenia,
- udziału w wyjeździe integracyjnym,
- udziału w uroczystych obchodach 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

………………..……………………           ……………………………………………………………………..
    (miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis zgłaszającego i rodzica/opiekuna) 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja,  niżej  podpisana/y …………………………………………………………. w związku z udziałem mojego syna/mojej  córki  
w projekcie„Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” realizowanym przez  Stowarzyszenie
INICJATYWA w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2018 Narodowego Instytutu Wolno ści –ści –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoCentrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wyrażam zgodę na wykorzystanie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 666, z póź. zm.) wizerunku mojego syna/córki
…………………………………………………… do celów związanych z promocją projektu.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie,  filmy lub nagrania wykonane podczas realizacji projektu mogą być
zamieszczone  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  INICJATYWA/Gminy  Zarszyn  oraz  wykorzystane  w  materiałach
promocyjnych i publikacjach. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również wynagrodzenia względem Stowarzyszenia
INICJATYWA/Gminy Zarszyn z tytułu wykorzystywania mojego syna/córki wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone
w oświadczeniu.
Podpisanie jest dobrowolne. 

………………..……………………           ……………………………………………………………………..
                    (miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis  rodzica/opiekuna

Projekt pn. „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”



Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisany(a), ............................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

zam..........................................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

będący:  dyrektorem-kierownikiem  placówki  /  właścicielem  zakładu  usługowego  lub  innego  /  przewodniczącym  organizacji
(podkreśl)

Nazwa i adres placówki/zakładu/organizacji: …………………………………………………………………………………………

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie pn:  „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”,
który jest realizowany przez Stowarzyszenie INICJATYWA w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs
FIO 2018 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zobowiązuję się do:
-  udostępnienia  zasobów  archiwalnych,  kronik,  fotografii,  pamiątek  dotyczących  placówki/zakładu/organizacji  w  celu
wykorzystania ich do organizacji  wystawy i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie  (fotografie,  dokumenty)  w publikacji  pn.:
„Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” bez wynagrodzenia,
- udziału  w uroczystych obchodach  100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

………………..……………………           ……………………………………………………………………..
    (miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis  uczestnika projektu) 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y w związku z udziałem w projekcie„Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i
wiara” realizowanym przez  Stowarzyszenie INICJATYWA w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs
FIO  2018  Narodowego  Instytutu  Wolności  –  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiegości  –  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiego,  wyrażam  zgodę  na
wykorzystanie  mojego  wizerunku  zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim i  prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z póż. zm.) do celów związanych z promocją projektu.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie,  filmy lub nagrania wykonane podczas realizacji projektu mogą być
zamieszczone  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  INICJATYWA/Gminy  Zarszyn  oraz  wykorzystane  w  materiałach
promocyjnych i publikacjach. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również wynagrodzenia względem Stowarzyszenia
INICJATYWA/Gminy  Zarszyn  z  tytułu  wykorzystywania  mojego  wizerunku/głosu/wypowiedzi  na  potrzeby  określone  w
oświadczeniu.
Podpisanie jest dobrowolne. 

………………..……………………           ……………………………………………………………………..
                    (miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis  uczestnika projektu)

Projekt pn. „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”



Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisany(a), ............................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

zam..........................................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie pn:  „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszzynianie – życie, praca i wiara”,
który jest realizowany przez Stowarzyszenie INICJATYWA w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs
FIO 2018 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zobowiązuję się do:
-  przekazania  informacji  uczniom SP  w Zarszynie  nt.  historii  swojej  miejscowości,  znamienitych  przodków,  wspomnień  z
przeszłości,
- udziału w spotkaniu z księżmi parafii,
-  udostępnienia dokumentów, fotografii,  pamiątek rodzinnych w celu wykorzystania na potrzeby wystawy i wydania albumu
„Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie (fotografii,
dokumentów) w publikacji bez wynagrodzenia,
- udziału w uroczystych obchodach  100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

………………..……………………           ……………………………………………………………………..
    (miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis  uczestnika projektu) 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y w związku z udziałem w projekcie„Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i
wiara” realizowanym przez  Stowarzyszenie INICJATYWA w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs
FIO  2018  Narodowego  Instytutu  Wolności  –  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiegości  –  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiego,  wyrażam  zgodę  na
wykorzystanie  mojego  wizerunku  zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim i  prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 666, z póź. zm.) do celów związanych z promocją projektu.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie,  filmy lub nagrania wykonane podczas realizacji projektu mogą być
zamieszczone  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  INICJATYWA/Gminy  Zarszyn  oraz  wykorzystane  w  materiałach
promocyjnych i publikacjach. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również wynagrodzenia względem Stowarzyszenia
INICJATYWA/Gminy  Zarszyn  z  tytułu  wykorzystywania  mojego  wizerunku/głosu/wypowiedzi  na  potrzeby  określone  w
oświadczeniu.
Podpisanie jest dobrowolne. 

………………..……………………           ……………………………………………………………………..
                    (miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis  uczestnika projektu)

Projekt pn. „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”



Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisany(a), ............................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

zam..........................................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie pn:  „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”,
który jest realizowany przez Stowarzyszenie INICJATYWA w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs
FIO 2018 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zobowiązuję się do:
- przekazania informacji nt. historii swojej miejscowości, wspomnień z przeszłości na spotkaniu z uczniami, 
- pomocy w opracowaniu wywodu przodków mojej rodziny,
- udostępnienia dokumentów, fotografii,  pamiątek rodzinnych w celu wykorzystania na potrzeby wystawy i wydania albumu
„Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie (fotografii,
dokumentów) w publikacji bez wynagrodzenia, 
- wzięcia udziału w uroczystych obchodach  100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

………………..……………………           ……………………………………………………………………..
    (miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis  uczestnika projektu) 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y w związku z udziałem w projekcie„Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i
wiara” realizowanym przez  Stowarzyszenie INICJATYWA w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs
FIO  2018  Narodowego  Instytutu  Wolności  –  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiegości  –  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiego,  wyrażam  zgodę  na
wykorzystanie  mojego  wizerunku  zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim i  prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 666, z póź. zm.) do celów związanych z promocją projektu.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie,  filmy lub nagrania wykonane podczas realizacji projektu mogą być
zamieszczone  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia/Gminy  Zarszyn  oraz  wykorzystane  w  materiałach  promocyjnych  i
publikacjach. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również wynagrodzenia względem Stowarzyszenia
INICJATYWA/Gminy  Zarszyn  z  tytułu  wykorzystywania  mojego  wizerunku/głosu/wypowiedzi  na  potrzeby  określone  w
oświadczeniu.
Podpisanie jest dobrowolne. 

………………..……………………           ……………………………………………………………………..
                    (miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis  uczestnika projektu)

Projekt pn. „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”


