Szanowni Rodzice,
w ramach szkolenia specjalistycznego dla nauczycieli, realizowanego w Centrum Szkolnictwa
Zawodowego „Christoph Lüders" Görlitz (BSZ)
Pani / Pan _________________ _
odbywa aktualnie praktykę w przedszkolu, do którego uczęszcza Państwa dziecko.
BSZ uczestniczy w projekcie „Groß für Klein - Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla
wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada", realizowanego w ramach
współpracy pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz
Powiatem Görlitz / Saksońską Placówką ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa)
(więcej informacji na www.nachbarsprachen-sachsen.eu).
Elementem praktyki uczniów szkoły zawodowej jest w tym kontekście m.in. także realizacja działań
mających na celu zapoznanie dzieci w przedszkolu z językiem i kulturą naszego polskiego kraju
sąsiedzkiego. Działania te należy udokumentować przed instytucją finansującą, z podaniem nazwisk
uczestniczących w zajęciach dzieci.
Serdecznie prosimy Państwa o wsparcie i wyrażenie zgody na umieszczenie nazwiska i imienia
Państwa dziecka na liście obecności. Prosimy również o wyrażenie zgody na wykonywanie zdjęć
Państwa dziecku w ramach niniejszego projektu.
Serdecznie dziękujemy!
Z wyrazami szacunku
Beate Liebig
Dyrektor BSZ

Dr Regina Gellrich
Dyrektor LaNa

Görlitz, 28.11.2018
Tu oderwać dokument

Zgoda
Deklarujemy naszą zgodę, którą możemy wycofać w każdym momencie, na wpisywanie imienia
i nazwiska naszego dziecka
(nazwisko, imię, data urodzenia)

na wymaganej przez instytucję finansującą liście uczestników projektu „Groß für Klein - Duzi dla
małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka
sąsiada".
Listy uczestników będą wykorzystywane wyłącznie jako potwierdzenie dla instytucji finansującej.
Zagwarantowane jest przestrzeganie przepisów dot. ochrony danych.
Ponadto wyrażamy naszą zgodę, możliwą do wycofania w każdym momencie, na utrwalanie wizerunku
naszego dziecka podczas aktywności projektowych „Groß für Klein - Duzi dla małych" i
wykorzystywanie go w ramach następujących publikacji (niepotrzebne skreślić):
0
dokumentacja projektowa
0
prezentacja internetowa projektu na www.nachbarsprachen-sachsen.eu
0
prezentacja fb LaNa
0
działania informacyjno - promocyjne przedszkola
Jednocześnie wyrażamy zgodę na publikację imienia naszego dziecka w tym kontekście. Nie zostaną
opublikowane żadne prywatne adresy, adresy e-mail, numery telefonu i faksu.

Miejscowość/data

1. Rodzic/opiekun prawny

2. Rodzic/opiekun prawny

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia
2014-2020 oraz ze środków DODN i Powiatu Görlitz.

