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Załącznik nr 1 do Regulaminu V edycji Projektu „Lekki Tornister” z dnia 23.02.2016 r. 
 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA  

DO V EDYCJI PROJEKTU LEKKI TORNISTER 

 

Ja, niżej podpisana(-y), __________________________________________ (imię i nazwisko dyrektora szkoły) 

niniejszym deklaruję wolę przystąpienia przez szkołę wskazaną w pkt. 1 do organizowanej przez Fundację ROSA z 

siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472, NIP: 7732322126, 

REGON: 592287129 oraz Fundację SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Racławickiej 15/19, 53-149 Wrocław, 

zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567, 

V edycji projektu „Lekki Tornister”, którego celem jest działanie prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki 

chorób układu ruchu wśród najmłodszych podopiecznych. 

 

I. SZCZEGÓŁOWE DANE 

Prosimy o wypełnienie niniejszej deklaracji zgodnie z danymi aktualnymi w roku szkolnym 2016/2017. Liczba kart 

edukacyjnych, o których mowa w pkt IV ust. 8 a) regulaminu, zależna jest od liczby uczniów w roku szkolnym. 

 

1. Nazwa i adres szkoły (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail oraz informacją o rodzaju szkoły, w 

tym o posiadaniu lub nieposiadaniu uprawnień szkoły publicznej): __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
2. Dane personalne dyrektora szkoły:_________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

3. Dane personalne koordynatora projektu (dyrektora lub innej upoważnionej osoby) wraz 

z numerem telefonu oraz adresem e-mail: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

4. Nazwę miejscowości (oraz gminy, powiatu i województwa), w której znajduje się szkoła, wraz 

z podaniem szacunkowej liczby mieszkańców:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Liczbę klas (I – III) oraz liczbę oddziałów 0, w których realizowane jest obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

6. Liczbę uczniów w poszczególnych klasach oraz uczniów realizujących obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne w oddziałach 0 wskazanych w pkt. 5: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
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7. Liczbę nauczycieli, którzy zostaną zaangażowani w Projekt: ___________________________________ 

 
 
OŚWIADCZENIA 
 

Jednocześnie wraz z wyrażeniem woli przystąpienia do projektu „Lekki Tornister” oświadczam, że znany mi jest 

Regulamin oraz Scenariusz projektu, w pełni akceptuję zasady uczestnictwa oraz obowiązki placówki uczestniczącej 

w projekcie, które zostały w nich wyrażone, w szczególności w zakresie przeprowadzenia kampanii, a ponadto 

zobowiązuję się do współpracy w zakresie zorganizowania na terenie szkoły Projektu, w szczególności spotkania 

edukacyjnego dla uczniów klas I-III oraz realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne uczniów oddziałów 

0. 

Oświadczam, że w pełni akceptuję formę zajęć przeprowadzonych w ramach Projektu, w szczególności formę zajęć 

dydaktycznych, obejmujących prelekcję edukacyjną wraz z prezentacją, turnieje oraz quiz edukacyjny, a także 

ważenie uczniów oraz ich plecaków, odpowiednio z zawartością oraz pustych. Podczas kampanii na terenie placówki 

rozdawane będą uczniom oraz ich rodzicom i opiekunom materiały dydaktyczne. 

 Ponadto wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Fundację „ROSA” zdjęć wykonanych w ramach 

prowadzonych zajęć edukacyjnych na potrzeby promocji programu (dalej jako „Zdjęcia”). W związku z powyższym 

deklaruję, że szkoła będzie posiadała całokształt autorskich praw majątkowych do Zdjęć i oświadczam, iż z chwilą 

przesłania Fundacji „ROSA” Sprawozdania wraz ze Zdjęciami zostanie przeniesiona nieodpłatnie na Fundację 

„ROSA” całość autorskich praw majątkowych do Zdjęć na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania w każdej formie; 

b) zwielokrotniania każdą techniką, w szczególności drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy utworu; 

d) rozpowszechniania utworu w jakikolwiek inny sposób niż określony w lit. c, w szczególności poprzez 

publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie w sieci Internet na stronie 

internetowej Fundacji „ROSA”. 

 

Z chwilą przejścia na Fundację „ROSA” autorskich praw majątkowych do Zdjęć, przeniesione zostanie także prawo 

do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zdjęć. Oświadczam ponadto, że przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do Zdjęć nie będzie naruszało żadnych praw osób trzecich. 
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Zobowiązuję się również, że szkoła uzyska zgody osób uwidocznionych na Zdjęciach lub ich przedstawicieli 

ustawowych do rozpowszechniania ich wizerunku.  

 

W przypadku skierowania roszczeń za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych w wyniku 

rozpowszechnienia Zdjęć, oświadczam, że szkoła zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób 

trzecich oraz do zwolnienia z obowiązku świadczenia z tego tytułu a także zwrotu wynagrodzenia i poniesionych 

z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści. 

 

 Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody  

na wykonanie przez Fundację ROSA lub Fundację SENSORIA, podczas spotkania edukacyjnego, o którym mowa 

w regulaminie, filmu oraz zdjęć. Oświadczam, że szkoła posiada zgodę osób lub ich przedstawicieli ustawowych na 

rozpowszechnianie ich wizerunku. 

Oświadczam, że szkoła: 

 posiada szafki szkolne /  nie posiada szafek szkolnych dla dzieci z klas I – III oraz oddziałów 0.  

 

Oświadczam, że szkoła: 

 wyraża chęć /  nie wyraża chęci wzięcia udziału w projekcie Twoja Szkoła organizowanym przez Fundację ROSA. 

Szczegóły projektu dostępne są pod adresem: 

www.twojaszkola.org   

 

__________________________________ 

(Miejscowość, data oraz podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania szkoły) 

 
 
 

http://www.twojaszkola.org/

