
 

PROJEKT: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 
kształcenia zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 
 

Deklaruję swój udział w projekcie pt. „Edukacja zawodowa szansą na lepsze jutro”, 
realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Konarskiego  
w Jędrzejowie, WBS Training AG z siedzibą w Berlinie z projektów: Staże zagraniczne dla uczniów 
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie od 01.01.2016 - 31.12.2016. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
Do deklaracji uczestnictwa dołączam następujące dokumenty: 

a. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby projektu, 

b. Wypełniony Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania wraz  
z Formularzem zgłoszeniowym. 

 
 
 
 

.................................................                       ............................................................. 

(miejscowość i data)      (czytelny podpis uczestnika)  

 
                            ............................................................ 
         (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać podpisana zarówno przez daną osobę, jak 
również jej prawnego opiekuna 



 

PROJEKT: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Edukacja 
zawodowa – szansą na lepsze jutro” i zobowiązuję się do regularnego udziału  
w formach wsparcia, do których zostałem/am zakwalifikowany/a oraz 
każdorazowego poświadczania swojej obecności własnoręcznym podpisem na listach 
obecności. 

2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie. 
3. Wyrażam zgodę na udostępnienie i wykorzystanie mojego wizerunku do zdjęć, które 

będą wykorzystywane na stronie internetowej projektu i działaniach związanych  
z promocją projektu. 

4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji 
projektu  oraz po jego zakończeniu. 

5. Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Zostałam/em pouczony/a o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych  
z prawdą. 

7. Jestem świadomy/a, że złożenie w/w dokumentów nie jest równoznaczne  
z zakwalifikowaniem do  udziału  w projekcie. 

 
 
 
………....................................     ………..….……….…………………………………                                        

(miejscowość i data)                           (czytelny podpis) 
 

                            ........................................................... 
         (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

                                                           
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać podpisana zarówno przez daną osobę, jak 
również jej prawnego opiekuna 


