
ZGŁOSZENIE RODZINY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „MAŁYSSAK – MAŁYCHUŚCIOCH” 

Organizator: Stowarzyszenie Małyssak 

Projekt jest finansowany ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy w ramach realizacji oferty w trybie art. 19a 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Wsparcie rodzin” 

1. DANE RODZINY – należy uzupełnić DRUKOWANYMI literami 

Gdy w projekcie weźmie udział tylko jeden dorosły to pola w drugiej tabelce należy wykreślić 

DOROSŁY 1  

IMIĘ NAZWISKO PESEL NR TEL 

    
        DOROSŁY 2 

IMIĘ NAZWISKO PESEL NR TEL 

    
IMIONA I WIEK DZIECI* 

 
 

* w przypadku osób spodziewających się dziecka wpisać taką informację 

ADRES E-MAIL - czytelnie: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

2. WYBÓR WARSZTATU - należy zaznaczyć tylko JEDEN: 

 3 października 2019 (czwartek) start g. 17:40 sala nr 4 – WIĄZANIE KIESZONKA 

 4 października 2019 (piątek) start g. 17:40 sala nr 4 – WIĄZANIE KANGUR 

 5 października 2019 (sobota) start g. 10:10 sala nr 2 – WIĄZANIE PLECAK PROSTY 

 5 października 2019 (sobota) start g. 12:00 sala nr 2 – WIĄZANIE KANGUR NA BIODRZE 

 11 października 2019 (piątek) start g. 17:40 sala nr 4 – WIĄZANIE KIESZONKA 

 12 października 2019 (sobota) start g. 9:10 sala nr 2 – WIĄZANIE KANGUR 

 12 października 2019 (sobota) start g. 11:00 sala nr 2 – WIĄZANIE PODWÓJNY X 

Każdy z warsztatów odbywa się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w 

Bydgoszczy, ul. Gdańska 5. Pojedynczy warsztat trwa ok. 1h 45 min. Prosimy zabrać własne chusty, w 

przypadku braku chusty będzie możliwość skorzystania z chusty trenera. 

3. Zgłaszamy udział w chustogrze terenowo-rekreacyjnej pt. „Wielka Przygoda” zwanej dalej GRĄ (teren 

gry obszar kompleksu ZAWISZA Bydgoszcz), która będzie odbędzie się w dn. 20 października (niedz.):  

 TAK          NIE  
 

UWAGA!  

• Aby wziąć udział w GRZE konieczne jest posiadanie własnej chusty. Jeśli Państwo do dnia GRY nie 

będziecie posiadać chusty, to będzie można nam to zgłosić (najpóźniej do 12 października) i w 

zależności od zasobów poinformujemy zwrotnie, czy jest możliwość wypożyczenia Państwu chusty na 

czas GRY (będzie konieczne Państwa oświadczenie o wypożyczeniu). Ilość chust będzie ograniczona.  

• W dniu GRY w Hali Tenisowej Zawisza, będzie się odbywać Forum Dużej Rodziny – bezpłatne targi dla 

rodzin organizowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy, a na nim będzie miało miejsce stoisko 

Stowarzyszenia Małyssak. Przy stoisku lub w innym specjalnie do tego wyznaczonym miejscu, będziecie 

mogli Państwo pozostawić wózki na czas GRY (za pozostawione w nich rzeczy nie odpowiadamy), 

a także usiąść i odpocząć, nakarmić i przewinąć dziecko. 

• W przypadku rodziców, którzy dopiero spodziewają się dziecka, udział w GRZE jest możliwy, jednak, 

najprawdopodobniej zostaną określone dodatkowe warunki takiego uczestnictwa, co zostanie 

dookreślone w regulaminie GRY. 

• W październiku na podany adres email zostanie przesłany Państwu szczegółowy REGULAMIN GRY. 

Nieprzestrzeganie regulaminu będzie groziło dyskwalifikacją z GRY. Przewidujemy atrakcyjne 

NAGRODY! 
 



4. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Organizator nie zapewnia i nie refunduje dojazdów do miejsca 

warsztatów i gry terenowo-rekreacyjnej. Rodzina organizuje dojazd we własnym zakresie. Wszelkie 

pytania można kierować pod nr. telefonu 695 787 514 lub mailowo na adres kontakt@malyssak.pl 

5. Na koniec projektu będzie konieczne wypełnienie ankiety, która posłuży nam do sprawozdawczości 

(ankieta będzie dostępna w dniu gry lub dla rodzin nie biorących udziału w grze w dniu warsztatu).  

6. Niniejsze zgłoszenie należy dostarczyć w oryginale – druk DWUSTRONNY – osobiście lub pocztą do 

naszej skrytki pocztowej w terminie 7 dni od informacji wysłanej przez nas Państwu na adres email o 

zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie. Brak dostarczenia oryginału zgłoszenia oznacza brak 

możliwości uczestnictwa w projekcie. Braki w wypełnieniu formularza, również mogą skutkować 

brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie. 

ADRES: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW) 

ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz 

SKRYTKA NR 5  

W przypadku osobistego doręczenia BCOPW pracuje od pn. do pt. w godz. 8:00-20.00 i sb. 10:00-14.00  

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

           Podpis Dorosły 1      Podpis Dorosły 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczamy, że w przypadku zaistnienia okoliczności, dla których zrezygnujemy z udziału w projekcie, 

niezwłocznie poinformujemy Organizatora o rezygnacji pod tel. 695 787 514 lub na adres kontakt@malyssak.pl 

(brak poinformowania może skutkować odmową udziału w kolejnych projektach Stowarzyszenia Małyssak) 

……………………………………………………….                   ……………………………………………………. 
           Podpis Dorosły 1      Podpis Dorosły 2 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku i mojej rodziny (w tym mojego 

dziecka/moich dzieci) uwiecznionego na zdjęciach, materiałach filmowych, streaming video, podczas trwania 

projektu w celu sprawozdawczości z projektu oraz w celu promocji projektu oraz promocji działań 

Stowarzyszenia Małyssak w mediach (telewizja, prasa, strony internetowe, media społecznościowe, broszury, 

ulotki, banery, banery internetowe), które pozostaną w tych kanałach bezterminowo i z prawem do 

zachowania archiwalnych wpisów.  

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

           Podpis Dorosły 1      Podpis Dorosły 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego RODO informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE MAŁYSSAK, ul. Łochowskiego 2/8,  
85-796 Bydgoszcz, kontakt@malyssak.pl, tel. 695 787 514  
2) celem przetwarzania jest realizacja i rozliczenie projektu przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz 

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu promocji 

projektu i działań statutowych Stowarzyszenia 

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa,  

4) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zapewnienia możliwości 
udziału w projekcie organizowanym przez Administratora,  
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa 
oraz do momentu odwołania zgody,  
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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