
FERIE Z PASJĄ 2023

I. FORMULARZ DLA OPIEKUNÓW

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

ULICA

MIEJSCOWOŚĆ, KOD

TELEFON

E-MAIL

LICZBA DZIECI WŁASNYCH 

LICZBA DZIECI PRZYJĘTYCH

ROK POWOŁANIA RDD/RZ

DOCHÓD RODZINY 
(MIESIĘCZNY z uwzględnieniem wszystkich 
świadczeń na dzieci)

NUMER KONTA RDD/RZ 

WŁAŚCICIEL KONTA

FORMA OPIEKI ZASTĘPCZEJ

RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA

NIEZAWODOWA RODZINA ZASTĘPCZA

ZAWODOWA RODZINA ZASTĘPCZA

POGOTOWIE RODZINNE

RODZINNY DOM DZIECKA

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO
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FERIE GDZIE KIEDY....

NAZWA ORGANIZATORA

ADRES ORGANIZATORA

TELEFON/FAX

E-MAIL

TERMIN WYJAZDU (OD -DO)

MIEJSCE WYJAZDU

RODZAJ WYJAZDU
(PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ
ODPOWIEDŹ)

SPORTOWY

JĘZYKOWY

TURYSTYCZNY

TERAPEUTYCZNY
INNY

CENA ZA CAŁOŚĆ WNIOSKOWANA

KWOTA DOFINANSOWANIA ZE
ŚRODKÓW FUNDACJI EY
(MAKSYMALNIE 1250ZŁ)

KRÓTKI OPIS WYJAZDU

JAKi?
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INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA
(WYPEŁNIAJĄ OPIEKUNOWIE)

IMIE I NAZWISKO DZIECKA

WIEK DZIECKA

OKRES PRZEBYWANIA
W PIECZY ZASTĘPCZEJ

CZY W POPRZEDNICH LATACH DZIECKO UZYSKAŁO DOFINANSOWANIE  W
KONKURSIE "FERIE Z PASJĄ"?

CZY KORZYSTALI JUZ PAŃSTWO ZE WSPARCIA FINANSOWEGO FUNDACJI EY
W INNYCH PROJEKTACH?

JEŚLI TAK PROSZE PODAĆ CEL I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

TAK

NIE

TAK

NIE

CZY DZIECKO WYJEŻDŻA JESZCZE GDZIES PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023?

TAK

NIE

JEŚLI TAK TO GDZIE?
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INFORMACJE O DZIECKU
(W SZCZEGÓLNOŚCI MOCNE STRONY, RODZEŃSTWO, TRUDNOŚCI, KŁOPOTY
WYCHOWAWCZE, RELACJE Z RÓWIEŚNIKAMI I INNYMI DZIEĆMI W RZ/RDD

UZASADNIENIE WNIOSKU
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II. FORMULARZ DLA DZIECKA

TWOJE IMIĘ

TWÓJ WIEK

NAPISZ GDZIE CHCESZ WYJECHAC I DLACZEGO WYBRAŁAŚ/ŁEŚ TO MIEJSCE



2.  Zadanie dla dziecka*:
Wykonaj plakat świąteczny w format A4 lub A3 wykonany z pomocą następujących technik:
farby, kredki, flamastry, pastele, tusz, ołówek, wyklejanki itp.
(prosimy o prace płaskie, bez użycia trójwymiarowych elementów oraz bez brokatu).

Podpisz swój plakat na odwrocie podąc swój wiek.

Wykonany plakat wyślij w 2 formach: jego skan/zdjęcie na maila karolina.gadalska-
karwacka@pl.ey.com i pocztą tradycyjną. Do maila dołącz elektroniczną wersję wniosku (bez
podpisów), a do wersji papierowej wydrukowany i podpisany przez opiekuna formularz. Na
prace czekamy do 5.12.2023 r.!

Jeśli wygrasz dofinansowanie:
Przygotuj kolaż zdjęć z obozu i prześlij go wraz z fakturą rozliczeniową na adres e-mail:

karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com.
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1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam dobrowolną zgodę wobec Fundacji Ernst & Young na przetwarzanie moich danych osobowych
znajdujących się w niniejszym wniosku oraz dokumentach załączonych do wniosku w celu aktywnego
udziału w programie „Ferie z Pasją Fundacji EY” zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na
kontakt ze mną.

W przypadku wprowadzenia do wniosku danych osobowych, które nie dotyczą osoby podpisującej
wniosek lub załączenia do wniosku dokumentów obejmujących dane osobowe osoby, która nie podpisała
wniosku, oświadczam, że przetwarzam te dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
oraz mam prawo przekazać Fundacji Ernst & Young te dane osobowe oraz  w imieniu Fundacji Ernst &
Young zobowiązuje się dopełnić wobec osób trzecich obowiązek informacyjny określony poniżej.

Data i czytelny podpis

2.   Zgoda na dysponowanie zdjęciami oraz innymi materiałami z wniosku

Zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., nieodpłatnie
zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz posiadam zgodę na rozpowszechnianie
wizerunku osób, których przekazałem wizerunek na rzecz Fundacji Ernst & Young (Fundacja EY) z
siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, KRS 0000164082.
Dostarczona praca konkursowa może być przetwarzana i publikowana wyłącznie w celach związanych z
działalnością Fundacji EY, w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji EY.
Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z pracy konkursowej na wszystkich
znanych polach eksploatacji.
Rozpowszechnianie pracy konkursowej lub jej elementów zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże
się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub
odszkodowania z tego tytułu.
Wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź może być przetwarzana i publikowana wyłącznie w celach
związanych z działalnością Fundacji EY, w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Fundacji EY.
Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na
wszystkich znanych polach eksploatacji.
Rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże się
z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z
tego tytułu.
Jednocześnie wyrażam dobrowolną zgodę wobec Fundacji EY na przetwarzanie danych osobowych
wskazanych powyżej dla celów określonych w niniejszym oświadczeniu.

Data i czytelny podpis
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Obowiązek informacyjny.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ernst & Young (Fundacja EY) z siedzibą w Warszawie przy ul.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, KRS 0000164082.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu „Próśb Indywidualnych Fundacji EY”
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe znajdujące się we wniosku oraz dokumentach
dołączonych do wniosku.
Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Fundację EY w jej
działalności.
Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jednakże może to
uniemożliwić udział w programie „Próśb Indywidualnych Fundacji EY”.
Każdy ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com
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