
 

 

 

 
      Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Pomocy 

Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO  
nr 1/07/2022 z dnia 01-07-2022r.  

        

 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  

W KLUBIE INTEGRACJI EMOCJONALNEJ I SPOŁECZNEJ „LEPSZE JUTRO” 

WE WŁODAWIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włodawa, 2022 r. 



 

 

§ 1 

Definicje 

1. Klub Integracji Emocjonalnej i Społecznej (KIEiS) – podmiot reintegracji społecznej i 

zawodowej utworzony na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO.  

KIEiS został utworzony 01-07-2022 r. w ramach projektu Chcemy być tacy sami - Klub 

Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO, współfinansowanego ze środków 

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 

ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-

2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – PRIORYTETY 2-4 

2. Stowarzyszenie – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO we Włodawie  

3. Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w KIEiS na podstawie zasad 

ujętych w niniejszym Regulaminie.  

4. Uczestnik KIEiS /Uczestniczka KIEiS – osoba zakwalifikowana do KIEiS, zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie zamieszkująca na terenie powiatu włodawskiego  

w województwie lubelskim, będąca w wieku aktywności zawodowej realizująca Indywidualny 

Program Wsparcia w Stowarzyszeniu, osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, chora 

psychicznie(lecząca się psychiatrycznie), w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia 

psychicznego.  

 osoby te podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową 

nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 

życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub 

ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 

Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w KIEiS może zostać rozszerzony o inne 

osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego 

5. Indywidualny Program Wsparcia  – swoisty kontrakt pomiędzy Stowarzyszeniem  

a Uczestnikiem/Uczestniczką opracowany uprzednio w Stowarzyszeniu i podlegający bieżącej 

aktualizacji sporządzony o wewnętrzne zarządzenia obowiązujące w Stowarzyszeniu.   

6. Kierownik KISiE  – pracownik Stowarzyszenia  koordynujący pracę Klubu Integracji 
Emocjonalnej i Społecznej.  

           §2 
      Informacja o Klubie Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO 

1. Klub funkcjonuje w ramach wewnętrznej struktury Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO we Włodawie.  

2. Klub dysponuje 5 miejscami w 2022r. (10 miejscami docelowo w 2024).  

3. Nadzór nad Klubem sprawuje Prezes Stowarzyszenia oraz bezpośrednio jego Kierownik. 

4. Osobą odpowiedzialną za działanie Klubu jest Kierownik KIEiS pracujący w Klubie. 

5. Terenem działania jest powiat włodawski. 

6. Klub mieści się we Włodawie, ul. 11 Listopada 4, 22-200 Włodawa.   

7. KIEiS może nawiązywać współpracę z innymi instytucjami, jeżeli wymaga tego interes 

uczestników 

8. KIEiS  jest finansowany z budżetu Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO ze środków pochodzących  

z dotacji, zbiórek publicznych, sprzedaży charytatywnej, wpłat rodziców i uczestników oraz 

darowizn.  



 

 

§3 

                Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Klubie Integracji Emocjonalnej 

i Społecznej 

2. Udział w KIEiS jest dobrowolny i bezpłatny. Dopłata ze strony uczestników pobierana będzie 

w kontekście realizacji poszczególnych zadań.  

3. Dopłaty obowiązujące w KIEiS: 

a. Składka na ubezpieczenie  grupowe NNW – do 30 września (na cały rok ) w wysokości 

taryfy ubezpieczyciela.  

b. Dopłata do wyżywienia w 3,00 zł dziennie (śr. 20 dni w mies.) w max wysokości 60,00 

zł/ mies.  

c. Dopłata do materiałów edukacyjnych w tym środki na realizację treningów 

ekonomicznych 40,00 zł / mies.  

Łączna dopłata 100,00 zł mies. 

d. Dopłata do wycieczek, wyjazdów integracyjnych , wizyt studyjnych i imprez w 

wysokości nie przekraczającej 10 % wartości przedsięwzięcia /osoba (ON, opiekun, 

wolontariusz, kadra KIEiS). Uczestnictwo osób dodatkowych wg indywidualnych 

ustaleń.  

            §4 

Kryteria kwalifikowalności uczestnictwa w KIEiS 

Kryteria formalne uczestnictwa w KIEiS: 

1. Zamieszkiwanie w województwie lubelskim w szczególności na terenie powiatu 

włodawskiego; 

2. Wiek 18-59 (kobieta) oraz 18-64 (mężczyzna) 

3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2021.857) bądź Orzeczenie lekarza 

orzecznika ZUS/ KRUS(Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych).  

4. W przypadku rozszerzenia grupy beneficjentów przynależność osoby do grup docelowych, 

które zostaną objęte wsparciem w KIS określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym ( Dz.U. 2019.217) i spełnianie warunku uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji 

Społecznej zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym  

( Dz.U. 2019.217) 

§5 
             Zasady rekrutacji 

1. Klub dysponuje 5 miejscami w 2022r. (10 miejscami docelowo w 2024). W każdym roku 

działalności KIEiS – począwszy od września 2022r. (w kolejnych latach w styczniu)  

przeprowadzana będzie rekrutacja uczestników i uczestniczek do udziału w jego zajęciach na 

kolejny rok kalendarzowy. 

2. Rekrutacja uczestników i uczestniczek do KIEiS od 2022r. ma charakter „otwarty” tj. do 

udziału w zajęciach KIEiS zostaną zakwalifikowane osoby, które przejdą pozytywnie etap 

oceny kryteriów formalnych przy założeniu, że w danym momencie liczba osób 

korzystających z KIEiS nie przekroczy liczby miejsc, którymi dysponuje Klub.  

3. O zakwalifikowaniu się do udziału w KIEiS decyduje spełnianie przez osobę wszystkich 

kryteriów formalnych określonych  w §4 Regulaminu. 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji                   

w tym równości szans kobiet i mężczyzn. 



 

 

4. Rekrutacja odbędzie w następujący sposób:  

1) Złożenie przez Kandydata/Kandydatkę formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganą 

dokumentacją u Kierownika KIEiS (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO, ul. 11 Listopada 4, 22 – 200 Włodawa w 

godzinach: 7:30-15:30. 

2) Komplet wymaganych  dokumentów rekrutacyjnych, tj.:  

a. formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

b. oświadczenie Kandydata/Kandydatki o zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

c. oświadczenie Kandydata/Kandydatki o zamieszkiwaniu w województwie 

lubelskim na terenie powiatu włodawskiego (załącznik nr 3 do Regulaminu); 

d. oświadczenie Kandydata/Kandydatki dotyczące wieku (załącznik nr 4 do 

Regulaminu); 

e. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z odpowiednimi 

wskazaniami lub/i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku 

Kandydata/Kandydatki chorego/chorej psychicznie; 

f. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 6 do 

Regulaminu; 

g. inne stosowne dokumenty wg wskazania kadry KIEiS.  

3) Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia, o których mowa wyżej muszą zostać 

opatrzone podpisem Kandydata/Kandydatki bądź ustanowionego prawnie opiekuna 

prawnego. Dokumenty rekrutacyjne będą wypełniane przez Kandydata/Kandydatkę 

bądź opiekuna prawnego. Formularze rekrutacyjne rejestrowane są według 

kolejności składania. 

4) Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

Kandydata/Kandydatki do uczestnictwa w KIEiS. 

a. Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych/kryteriów formalnych. 

b. Ocena spełniania kryteriów formalnych na podstawie formularzy 

rekrutacyjnych wraz z  wymaganą dokumentacją dokonywana będzie przez 

Kierownika KIEiS metodą 0/1. 

c. Kierownik KIEiS prowadzi rejestr osób, które spełniają kryteria formalne 

rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w KIEiS. 

d. W przypadku złożenia większej ilości formularzy rekrutacyjnych niż liczba 

dostępnych miejsc w KIEiS o zakwalifikowaniu do udziału w KIEiS będzie 

decydować kolejność zgłoszeń.   

e. Zostanie utworzona również lista osób rezerwowych, które nie zostały 

zakwalifikowane do udziału w KIS z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.  

f.     Osoby z listy rezerwowej mogą być zaproszone do udziału w KIEiS w trakcie 

jego trwania na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników KIEiS. 

§6 

Działania 

1. W KIEiS zaplanowano dla uczestników/uczestniczek KIEiS zajęcia w ramach reintegracji 

społecznej oraz reintegracji zawodowej dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb.  

Narzędziem w oparciu, o które nastąpi zdiagnozowanie Uczestnika, a następnie dobór form 

wsparcia będzie Indywidualny Program Wsparcia (IPW), który będzie stanowił swoistą umowę 

z Uczestnikiem. Na podstawie IPW Uczestnik kierowany będzie do udziału w formach wsparcia 

realizowanych w ramach reintegracji społecznej i /lub zawodowej oraz kompensującego skutki 

niepełnosprawności, w tym terapie indywidualne i grupowe.  



 

 

2. Ponadto Uczestnikom/Uczestniczkom KIEiS zostanie zapewnione ubezpieczenie NNW na okres 

uczestnictwa w KIEiS. 

3. Formy wsparcia W KIEiS będą świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany  

do potrzeb i możliwości Uczestników/Uczestniczek KIEiS). 

4. Formy wsparcia będą realizowane w siedzibie Klubie Integracji Emocjonalnej i Społecznej  

w miejscu działania KIEiS. 

§ 7 
Obowiązki Uczestnika KIS 

1. Uczestnik/Uczestniczka KIEiS zobowiązany/a  jest w szczególności do:  

a) Podpisania IPW/umowy na świadczenie usług KIEiS.  

b) Podpisania oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 6 do Regulaminu) 

c) Podpisania oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki KIEiS o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

wizerunku (załącznik nr 7 do Regulaminu)  

d) Punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia 

realizowanych  w ramach KIEiS, 

e) Każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na poszczególnych formach wsparcia                    

w KIEiS, poprzez złożenie podpisu w dokumentacji KIEiS.   

f) Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób:  

  w przypadku choroby lub niedyspozycji z powodów zdrowotnych:  zaświadczenie 

lekarskie lub karta leczenia szpitalnego / niezwłoczne poinformowanie telefoniczne 

Kierownika KIS, dostarczenie dok. nie później niż w ciągu 3 dni  u Kierownika KIEiS ; 

 w przypadku nagłych sytuacji losowych – niezwłoczne poinformowanie 

osobiste/telefoniczne Kierownika KIEiS oraz pisemne w ciągu 3 dni od dnia 

zaistnienia zdarzenia; 

g) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, 

h) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w KIEiS 

i) Współpracy z personelem KIEiS, a zwłaszcza dostarczania wszelkich niezbędnych 

dokumentów, żądanych przez personel KIEiS 

§ 8 

Warunki rezygnacji z udziału w KIS 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w KIEiS każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany 

jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem powodu rezygnacji.  

2. Rezygnacja z udziału w KIEiS może być złożona w szczególnie uzasadnionym przypadku 

uniemożliwiającym dalsze uczestnictwo w KIS, potwierdzona odpowiednim dokumentem 

(zaświadczenie lekarskie, itp.). 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do 

rozstrzygnięć podejmuje Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE 

JUTRO we Włodawie. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Zarządu Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO i obowiązuje do 31.12.2024r.  

4. Regulamin uczestnictwa w KIEiS wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie KIEiS oraz na 

stronie internetowej www.stowarzyszenie-lepszejutro.pl  

 

 

http://www.stowarzyszenie-lepszejutro.pl/


 

 

Spis załączników: 

 Załącznik nr 1 Wzór formularza rekrutacyjnego  

 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Kandydata/Kandydatki o zapoznaniu się z Regulaminem 

uczestnictwa w KIEiS LEPSZE JUTRO we Włodawie.  

 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Kandydata/Kandydatki o zamieszkiwaniu w województwie 

lubelskim na terenie powiatu włodawskiego. 

 Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia Kandydata/Kandydatki dotyczącego wieku Kandydata 

/Kandydatki 

 Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki KIEiS o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie wizerunku.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 



 

 

 Załącznik nr 1 do „Regulaminu uczestnictwa w Klubie Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO”.  
 
 
 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM  
W KIEiS 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
Proponujemy Pani/Panu uczestnictwo w Klubie Integracji Emocjonalnej i  Społecznej.  

Klub został utworzony 01-07-2022r. w ramach projektu Chcemy być tacy sami - Klub Integracji 

Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO, współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU 

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – PRIORYTETY 

2-4 

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.  

Informacje wypełniane przez Stowarzyszenie: 

Data i godzina przyjęcia ankiety:  

Numer ankiety: ……/…… 

Numer kolejny/rok/ 

Podpis Kierownika KIEiS  

 

Informacje wypełniane przez Kandydata/Kandydatkę: 

Dane podstawowe: 
 

 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej 
dokumenty rekrutacyjne: 

 Data urodzenia: 

 PESEL: 

 Nr Dowodu Osobistego:  

Dane teleadresowe/ 
miejsce 

zamieszkania: 

 Ulica: 

 Nr domu/lokalu: 

 Kod pocztowy, miejscowość: 

 Województwo:  

 Telefon kontaktowy: 

 Adres poczty elektronicznej: 

 

Posiadam orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności: 

 TAK 

 NIE 

 

Wykształcenie  

 Brak  

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Zawodowe, w tym szkoła przysposabiająca do pracy  



 

 

 Średnie 

 Pomaturalne 

 Wyższe zawodowe 

 Wyższe 

 

Status na rynku pracy 

 Bezrobotny/a zarejestrowany/a w urzędzie pracy 

 Długotrwale bezrobotny/a:  

 Poszukujący/a pracy  

 Bierny/a zawodowo: 

Przynależność do 
grup określonych w 
art. 1 ust. 2 ustawy 

o zatrudnieniu 
socjalnym  

 

 

 osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 osoba chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie 
zdrowia psychicznego 
 

 
Oświadczam, iż: 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy,  oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą.  
 
 
Włodawa, dnia ……………………………….…      …….…………………………………… 
                                                                                                                                                      /Czytelny podpis/ 

 
 
 
 

 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

 Załącznik nr 2 do „Regulaminu uczestnictwa w Klubie Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO”. 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a ............................................. (imię i nazwisko), PESEL 

……………………………………………….., legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……………….......... nr 

………….…........... wydanym przez ............................................................................................................. 

oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem w Klubie Integracji Emocjonalnej i Społecznej 

LEPSZE JUTRO”  

 

 

 

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

                      (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Załącznik nr 3 do „Regulaminu uczestnictwa w Klubie Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO”. 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a .............................................(imię i nazwisko), PESEL: 

……………………………… legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……………….......... nr 

………….…........... wydanym przez ........................................................................................................ 

oświadczam, że zamieszkuję na terenie powiatu włodawskiego  w województwie lubelskim.* 

 

 

 

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

                (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art.  

233 KK 

 
                   
 



 

 

 

10 

 

                  Załącznik nr 4 do „Regulaminu uczestnictwa w Klubie Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO”. 

 

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a .............................................(imię i nazwisko), PESEL: 

……………………………… legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……………….......... nr 

………….…........... wydanym przez ......................................................................................................... 

oświadczam, że na dzień składania niniejszego oświadczenia mam ……………………..lat (data urodzenia 

...... - ………. - ………… rok)  

 

 

 

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

                   (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 

233 KK 
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         Załącznik nr 5 do „Regulaminu uczestnictwa w Klubie Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO”. 

 

 

 

Włodawa, dn. …………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Imię i nazwisko, adres oraz numer Pesel osoby wyrażającej zgodę: 

 

Pani/Pan  

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

PESEL:  

………………………………………………. 

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO na 

potrzeby rekrutacji oraz uczestnictwa w działaniach Klubu Integracji Emocjonalnej i 

Społecznej LEPSZE JUTRO we Włodawie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis osoby wyrażającej zgodę: 
 
                  …………………………………………………..……………………… 

    
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia                       
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                              
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż 
administratorem danych uczestników Klubu Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO  jest 
Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO z Włodawy.  Dane będą przetwarzane w 
celu rekrutacji oraz realizacji działań w Klubie Integracji Emocjonalnej i Społecznej i będą udostępniane 
podmiotom zewnętrznym jedynie w zakresie wsparcia oferowanego w Klubie. Osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, 
aczkolwiek niezbędne do rekrutacji i uczestnictwa  w działaniach Klubu Integracji Emocjonalnej i Społecznej 
LEPSZE JUTRO we Włodawie.  
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 Załącznik nr 6 do „Regulaminu uczestnictwa w Klubie Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO”. 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KIEiS O WYRAŻENIU ZGODY NA 
PRZETWARZANIE  WIZERUNKU 

 

 W związku z uczestnictwem w działaniach Klubu Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE 
JUTRO wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku.  

Oświadczam, i przyjmuję do wiadomości, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego 
wizerunku w celu realizacji oraz promocji KIEiS oraz na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku w 
całości lub fragmentów na stronie www.stowarzyszenie-lepszejutro.pl  i mediach społecznościowych 
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2016 
poz. 666, z późn. zm.).  

 
 
 

.........................................................................     .................................................................................. 
               (miejscowość, data)    (czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki KIEiS) 

 

 
 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.stowarzyszenie-lepszejutro.pl/

