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Deklaracja uczestnictwa w projekcie„Nasz wspólny świat - edukacja
globalna dzieci”

nr projektu: 443/EG2018/M2019 

Lp. Nazwa

Dane 
uczestnika/czki

1 Imię (imiona)
2 Nazwisko
3 PESEL

Dane kontaktowe
4 Telefon
5 Adres e-mail

Nazwa placówki

Proszę opisać 
Pana/i 
motywację do 
udziału w 
projekcie

Data szkolenia 
(Zaznaczyć 
wybrany termin. 
Można wziąć 
udział w jednym 
lub w obu 
szkoleniach)

 19-21 wrzesień 2019 "Zmiany klimatu  na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu"
     
     

 17-19 październik 2019 "Edukacja globalna jako globalny wymiar edukacji      
obywatelskiej"
 
Spotkania odbywają się w dniach tygodnia:

 czwartek    14.00 – 19.00 (z przerwą kawową)

 piątek           9.00 – 18.00 (z przerwami kawowymi i obiadem)

 sobota          9.00 – 13.00 (z przerwą kawową)

Proszę opisać 
Pana/i 
doświadczenie w
zakresie Edukacji 
Globalnej

Wyżywienie [ ] wegetariańskie         [ ] wegańskie          [ ] bez laktozy                [ ] bez glutenu
Czy w czasie 
szkolenia 
potrzebuje Pan/i 
noclegu w 
Krzyżowej (proszę 
podać datę)

Zgłoszenie proszę wysłać na adres: ada@krzyzowa.org.pl 

Koordynatorka projektu:  Adelajda Lebioda
tel. kom. 797993703
e-mail: ada@krzyzowa.org.pl 
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OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą na dzień podpisania
deklaracji. 

Oświadczam,  że  zostałem/łam  poinformowany/a  o  współfinansowaniu  projektu  przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  deklaracji
uczestnictwa w projekcie „Nasz wspólny świat - edukacja globalna dzieci”. Administratorem
moich danych jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą Krzyżowa
7,  58-112  Grodziszcze.  Zostałem/am  poinformowany/a  o  dobrowolności  podania  danych
osobowych  oraz  prawie  dostępu do  treści  swoich  danych,  ich  poprawiania  i  możliwości
usunięcia. 

Zapoznałam/łem się z regulaminem projektu i go akceptuję.

              Data i podpis                 Podpis Dyrekcji placówki 
uczestnika/uczestniczki projektu        delegującej

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

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nasz wspólny świat - edukacja globalna dzieci”

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Nasz wspólny świat -
edukacja globalna dzieci” realizowanym przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia
Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze. 

2. Projekt  jest  współfinansowany  przez  Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej

3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
4. Projekt realizowany jest w terminie od 01 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
5. Projekt  przewiduje  realizację  cyklu  czterech  (4)  18  godzinnych  szkoleń  dla  2

nauczycieli/ek z każdej placówki biorącej udział w projekcie, realizację zajęć z

6. edukacji  globalnej  w  zgłoszonej  placówce  z  wykorzystaniem  nowych  metod,
organizację  Tygodnia  Edukacji  Globalnej  oraz  powstawanie  nowych  metod
edukacyjnych  publikowanych  na  stronie  internetowej  projektu.Fundacja  Krzyżowa
zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych w
trakcie  projektu  „Nasz  wspólny  świat  -  edukacja  globalna  dzieci”  do  celów
promocyjnych i  informacyjnych,  na  co  każdy  uczestnik/uczestniczka  w/w projektu
wyraża zgodę uczestnicząc w projekcie.  
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7. Dane osobowe uczestników/uczestniczek projektu będą przetwarzane na potrzeby
przeprowadzenia rekrutacji,  realizacji  projektu i  sprawozdawczości.  Administratorem
danych  jest  Fundacja  „Krzyżowa”  dla  Porozumienia  Europejskiego  z  siedzibą
Krzyżowa  7,  58-112  Grodziszcze.  Uczestnik/uczetsniczka  projektu  podaje  dane
osobowe  dobrowolnie,  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich
poprawiania  i  usunięcia.  Dane  będą  przechowywane  i  przetwarzane  zgodnie  z
terminami ustanowionymi Umową  Dotacji nr 443/2018/M1 pomiędzy MSZ i Fundacją
Krzyżowa.

8. Ogólny  nadzór  nad realizacją  projektu  oraz  rozstrzyganie  spraw nieuregulowanych
w regulaminie należy do kompetencji kierowniczki projektu.

§ 2
Zobowiązania Uczestnika/Uczestniczki Projektu

Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się:

1. do  regularnego  i  aktywnego  uczestnictwa  we  wszystkich  czterech  szkoleniach  i
spotkaniu ewaluacyjnym, potwierdzonych każdorazowo osobistym podpisem na liście
obecności.  W przypadku  nieobecności  wymagane jest  udokumentowanie  sytuacji
wyjątkowych (choroba, zdarzenia losowe itp.),

2. do realizacji  zajęć  w swojej  placówce  z  wykorzystaniem  nowych metod  edukacji
globalnej,  a  także  do prowadzenia  dziennika  edukacji  globalnej,  w  którym  będą
zapisywane spostrzeżenia na temat metod, reakcje dzieci na poszczególne metody
oraz własne refleksje, co do skuteczności metod,

3. do stworzenia i  opisania w zespole dwuosobowym (zgodnie z wytycznymi) 1 nowej
metody z edukacji globalnej, 

4. do przeprowadzenia Tygodnia Edukacji  Globalnej w swojej placówce w listopadzie
2018, 2019 i 2020 roku i przygotowania krótkiego sprawozdania wraz ze zdjęciami. 

Partnerzy projektu:

Gmina Świdnica Miasto Świdnica 

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych


