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KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU 
Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną 

 
Miejscowość, data.............................................. 

Fundacja Między ziemią a niebem 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 
50-077 Wrocław 

 
Proszę o przyjęcie do uczestnictwa w projekcie pn. 

Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną 
 

NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA  

PESEL UCZESTNIKA  

ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA 
(ulica, nr domu/mieszkania, kod, miejscowość) 

 
 

WOJEWÓDZTWO  

POWIAT  

TELEFON KONTAKTOWY  

E-MAIL  

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
STOPIEŃ, AKTUALNE DO DNIA  

NAZWISKO I IMIĘ RODZICA/OPIEKUNA  

 

 Proszę o objęcie wsparciem uczestnika w ramach domowej rehabilitacji. tak nie 

 Proszę o objęcie wsparciem uczestnika w ramach usług asystencji osobistej.   tak nie 

 Proszę o objęcie wsparciem uczestnika w ramach treningu rozwoju osobistego. tak nie 

 Proszę o objęcie wsparciem uczestnika w ramach usług logopedycznych. tak nie 

 Proszę o objęcie wsparciem psychologicznym dla rodziców. tak nie 

 Proszę o objęcie wsparciem dietetyka. tak nie 
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Oświadczenia: 
 Oświadczam, że znane mi są zasady realizacji i rekrutacji do projektu. 
 Oświadczam, że przystępując do projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z 

niepełnosprawnością sprzężoną” nie biorę jednocześnie udziału w innych projektach realizowanych ze 
środków PFRON w podobnym celu. 

 Zobowiązuję się przedłożyć do biura Fundacji kopię orzeczenia o niepełnosprawności uczestnika. 
 
 
………………………………………………………………. 
Podpis chorego (rodzica/opiekuna prawnego*) 
*w przypadku dziecka, które nie ukończyło 18 lat, zgodę wyraża w jego imieniu przedstawiciel prawny 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Między Niebem a Ziemią z siedzibą we 
Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 1, NIP: 8971773737, REGON: 021526326, KRS: 0000385861, w szczególności 
zakresie imienia i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska opiekuna / rodzica, nr PESEL, adresu zamieszkania, nr 
telefonu, adresu e-mail, informacji o orzeczonej niepełnosprawności, jej stopniu oraz dacie ważności orzeczenia. 
Niniejsza zgoda wyrażona zostaje w celu wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci 
i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną”. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………. 
Podpis uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego*) 
*w przypadku dziecka, które nie ukończyło 18 lat, zgodę wyraża w jego imieniu przedstawiciel prawny 
 
 
 
Oświadczam, że ww. zgodę wyrażam dobrowolnie, jak również, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku 
informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora. Oświadczam 
również, że Administrator poinformował mnie, że wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie 
poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, przy czym brak zgody skutkuje brakiem 
możliwości wzięcia udziału w projekcie. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………. 
Podpis uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego*) 
*w przypadku dziecka, które nie ukończyło 18 lat, zgodę wyraża w jego imieniu przedstawiciel prawny 
 


