Lublin, ………………………………………..
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE „Przedsiębiorcze dzieciaki”
Projekt jest realizowany w ramach współpracy Urzędu Miasta Lublin oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.
Zgłaszam chęć udziału (nazwa i adres placówki, zgłoszona klasa/grupa, liczba dzieci w klasie/grupie)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w projekcie, organizowanym z zachowaniem reżimu sanitarnego w terminie luty-czerwiec 2022 r.
Zobowiązuje się do:
- zapewnienia wymaganego miejsca i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu,
- udziału we wszystkich działaniach, zawartych w harmonogramie projektu (warsztaty dla dzieci – raz w tygodniu, badania
ankietowe, dokumentowanie przebiegu projektu w placówce),
- dopilnowania zgodnych z obowiązującymi przepisami wymogów formalnych, związanych z uzyskaniem zgody rodziców na
uczestnictwo dzieci w warsztatach, publikację zdjęć oraz zorganizowaniem wyjazdów dzieci na terenie Lublina,
- przechowywania dokumentacji przez okres 5 lat i udostępnienie na potrzeby działań, związanych z projektem (np. kontrola,
ewaluacja),
- aktywnego uczestnictwa w promocji wydarzenia poprzez umieszczanie materiałów na stronie placówki oraz przesyłanie zdjęć
lub filmów do koordynatorów projektu,
- współdziałania z Urzędem Miasta Lublin oraz Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS.
Wobec sytuacji epidemiologicznej (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź przy każdym z punktów):
1)
wyrażam zgodę na prowadzenie zajęć przez studentkę pedagogiki
zajęcia z dziećmi będzie prowadził wychowawca
2)

wyrażam zgodę na wykorzystywanie gotowych materiałów dydaktycznych, zapewnionych przez organizatorów
placówka we własnym zakresie przygotuje (wydrukuje, ofoliuje) przesłane mailowo materiały do zajęć

3)

wyrażam zgodę na wyjazd dzieci z opiekunami do firmy na terenie Lublina
wizyty w firmie mogą być realizowane jedynie w formie transmisji online lub obejrzenia przygotowanego przez firmę
filmu

4)

wyrażam zgodę na zorganizowanie warsztatów przez osoby kreatywne na terenie przedszkola
warsztaty mogą zostać zorganizowane jedynie w formie online

5)

wyrażam zgodę na udział przedstawicieli grupy w końcowym podsumowaniu projektu (event w czerwcu)
nie wyrażam zgody na udział przedstawicieli grupy w końcowym podsumowaniu projektu (event w czerwcu)

…………………………………………
(pieczątka placówki)

.………………………………………………………….
(podpis dyrekcji placówki)
………………………………………………………………
(podpis wychowawcy klasy/grupy)

Zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie/negatywnie.
…………………………………………………………………….
(podpis koordynatora projektu ze strony UMCS)

,,Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej’’

