
 

data  wpłynięcia wniosku:………………………                                    
/wype łn ia  Fundac ja  Pr zy jac ió łka /  
 

WNIOSEK  - ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU „a KuKu” 2014 
/proszę wypełnić czytelnie/ 

 
 
Nazwisko dziecka: 

 
  

 
Imiona dziecka: 

 
 

 
Data urodzenia  
   (dd-mm-rr): 

 

  
Dane adresowe dziecka /rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka/ 

 

Ulica, nr domu, nr 
mieszkania: 

 
 

Kod pocztowy i 
miejscowość: 

 

Województwo:  

Imię i nazwisko 
opiekuna:  

 
 

Tel. kontaktowy 
opiekuna: 

 
 

e-mail opiekuna: 

Marzenie/ 
Potrzeba 

Szczegółowy opis powinien być załączony na osobnej kartce formatu A4, maksymalnie 1 strona. 
Powinien zawierać opis sytuacji dziecka i uzasadnienie motywujące do przyznania mu 
dofinansowania oraz estymacje kosztu marzenia 

Dane dotyczące rodziny zastępczej: 

□ Rodzina 

zastępcza 
spokrewniona 

□ Rodzina zastępcza 

niezawodowa 

□ Rodzina zastępcza 

zawodowa 
/w tym Pogotowia Rodzinne 
rodziny specjalistyczne/ 

□ Rodzinny 

Dom Dziecka 

□ Placówka typu 

rodzinnego 

Dane dotyczące edycji Programu „aKuKu”  
/proszę zaznaczyć edycję, której dotyczy Wniosek/ 

□ I edycja „Leniuchowanie i wiedzy zdobywanie!” 

dokumenty należy składać do: 30.03.2014 r. * 

□ II edycja „Lubię się uczyć!”: dokumenty należy 

składać do: 30.09.2014 r. * 
 

*liczy się wpływ do Organizatora, a nie data stempla pocztowego 
 
UWAGA: Podanie nieprawidłowych danych kontaktowych zgodnie z Regulaminem Programu 
może skutkować wykluczeniem z Programu „a KuKu”. 
 
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 
1. Szczegółowy opis marzenia załączony na osobnej kartce formatu A4, uwzględniający informację, dlaczego dziecku warto pomóc, 
2. Postanowienie lub decyzje o ustanowienia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka /kopia/, 

3. Zgoda na udział w programie podpisana przez opiekuna prawnego. 

 

Potwierdzam, że wyraziłem(-am) zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych na warunkach określonych w 

podpisanej przeze mnie Zgodzie na udział w Programie  

 

        podpis opiekuna Prawnego                           

      



ZGODA NA UDZIAL W PROGRAMIE 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego (Uczestnika Programu) w                         

Programie "a KuKu” (dalej: „Program”) organizowanego przez „Fundację Przyjaciółka” z 

siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem (1)”) 

oraz Fundację „Oriflame Dzieciom” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoska 22, 

 02-675 Warszawa  (dalej zwana: Organizatorem (2)”). 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu i akceptuję jego postanowienia. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego podopiecznego 

(Uczestnika Programu), w zakresie zawartym we Wniosku – zgłoszeniu do Programu, w celu 

przystąpienia do Programu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Przyjmuje do wiadomości, 

że: 

a) administratorami zbieranych danych osobowych są samodzielnie i odrębnie „Fundacja 

Przyjaciółka” z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa oraz 

Fundacja „Oriflame Dzieciom” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoska 22, 02-675 

Warszawa; 

b) dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizatorzy oraz podmioty 

współpracujące z Organizatorami przy realizacji Programu, którym te dane zostaną 

powierzone zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych; 

c) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz mojego podopiecznego i ich 

poprawiania; 

d) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie. 

 
Wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora (1,2) oraz podmioty współpracujące z 

Organizatorami przy realizacji Programu danych osobowych moich i mojego podopiecznego 

(Uczestnika Programu) oraz wizerunku mojego i mojego podopiecznego (Uczestnika 

Programu), który może zostać uwidoczniony na zdjęciach lub filmach z przeprowadzenia 

Programu, w celu realizacji Programu, w tym w celu jego promocji i prezentacji, zgodnie z 

postanowieniami regulaminu, na łamach prasy i w Internecie, przez okres pięciu lat od 

zakończenia Programu. 

 
 
…………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  podopiecznego - Uczestnika Programu   
 
…………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego 
 
…………………………………………………………………… 
Podpis opiekuna prawnego 
 
......……………………………………………………………… 
Miejscowość, data 


