ЧАСТИНА ДЛЯ БАТЬКІВ

ЧАСТИНА ДЛЯ УЧНЯ

ЧАСТИНА ДЛЯ ШКОЛИ

Цю частину батьки залишають собі на згадку
про мету, етапи та сайт проведення конкурсу.

Цю частину заповнює учень та залишає собі,
щоб далі внести проект у електронну систему.

Цю частину заповнюють батьки та передають
до школи після перевірки частини учня.

Назва проекту

Відповідно до принципів електронної демократії
реєстрація дитячих проектів та електронне голосування
відбувається виключно в електронній формі після
ідентифікації учня за номером телефону, тому для
участі вашої дитини необхідно надати згоду на обробку
її персональних даних.

Прізвище

Придумай назву свого проекту, яка відповідає його суті

Ім’я

Я - координатор EVORANK у вашій
школі!
Завдяки
громадському
бюджету набирає обертів розвиток
громадянського
суспільства
і
наступний крок в цьому процесі це долучення молоді!
Дякуємо вам за підтримку проекту EVORANK у вашій
школі, адже завдяки цьому у кожного учня з‘явилася
можливість здійснити
свою мрію - подавши та
реалізувавши проект в межах своєї школи.

Проблема

Напиши проблему, яку необхідно вирішити у школі

ЗГОДА

на обробку персональних даних
Я, _______________________________________________________

Рішення

__________________________

Запропонуй як можна вирішити цю проблему

відповідно
до
Закону
України
«Про
захист
персональних даних» з метою забезпечення
прозорого, електронного та ефективного голосування
за проекти подані учнями школи в рамках організації та
проведення EVORANK, даю згоду на обробку
персональних даних (цифра та буква класу, ПІБ, номер
мобільного телефону) моєї дитини:

Зі зворотньої сторони Ви можете побачити порядок
проведення конкурсу.
Ми запрошуємо Вас до взаємодії та співпраці!
Допоможіть нам втілити мрію вашоі дитини, оформіть її
ідею в проект на рівні школи, зберіть підтримку серед
учнів і вже восени мрія стане реальністю.

План реалізації

Запиши порядок дій, які необхідно зробити

ПІБ _____________________________________________________

Проекти можуть бути подані у наступних номінаціях:

мобільний телефон +380 ______________________
клас ____ (цифра) ____ (буква)

Спорт

Благоустрій

Транспорт

Турбота

Екологія

Електроніка та IT

Переліч все, що необхідно придбати, але зважай на те,
що чим більше твій бюджет, тим більше учнів
необхідно переконати підтримати твою ідею

Розваги

Підприємництво

1

грн

шт

грн

Комфорт

Самоврядування

2

грн

шт

грн

Тренінги

Інше

3

грн

шт

грн

4

грн

шт

грн

Ми разом виховаємо успішних лідерів з наших дітей.
Долучайтесь! www.EVORANK.org

__________ року народження

Бюджет проекту

Залиш собі цю частину на згадку,
що шанс перемогти є завжди!

Сума

грн

громадською
організацією
“Клуб
громадського
бюджету” ЄДРПОУ 41744225, а також даю цій
організації дозвіл на фото- та відеофіксацію участі моєї
дитини.
Організатори наголошують на виключно внутрішньому
використанні даних у електронній системі.
___ ___ 20___ р.

_________________ / ____________________
підпис
ПІБ

Тут зазначається номер користувача в електронній
системі EVORANK після внесення туди його даних:

