
Załącznik 3 do Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

(PESEL ucznia/uczennicy)

1. Deklaruję udział w Projekcie pn.: „Edukacja drogą do przyszłości będzińskich
uczniów”, realizowanym przez Miasto Będzin, w ramach Poddziałania 11.1.4
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, RPO WSL 2014-2020.

2. Oświadczam że:
a) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji  i  uczestnictwa w Projekcie

„Edukacja  drogą  do  przyszłości  będzińskich  uczniów”,  akceptuję  jego
postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania, a w szczególności do
systematycznego  udziału  w  formach  wsparcia,  na  które  zostałem/am
zakwalifikowany/a;

b) spełniam  kryteria  kwalifikowalności  uprawniające  mnie  do  udziału
w  Projekcie  określone  w  §  4  Regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa
w Projekcje „Edukacja drogą do przyszłości będzińskich uczniów;

c) zostałem/am  poinformowany/a,  że  Projekt  jest  współfinansowany  przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

d) zostałem/am  poinformowany/a,  że  udział  w  Projekcie  jest  dobrowolny
i bezpłatny;

e) zostałem/am  poinformowany/a,  o  odpowiedzialności  za  składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

3. Wyrażam  zgodę  na  udział  dziecka  w  badaniach  ankietowych  i/lub
ewaluacyjnych oraz innych badaniach dotyczących realizowanego Projektu na
początku,  w  trakcie  i  po  zakończeniu  jego  realizacji,  a  także  do  ich
udostępnienia  przez  osoby  realizujące  badania  podmiotom,  które  będą  je
wykorzystywały w celu prawidłowej realizacji projektu.
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4. Zobowiązuję  się  do  bieżącego  informowania  Dyrekcji  Szkoły  i/lub  Biura
Projektu  o  wszelkich  zmianach  dotyczących  moich  danych  zawartych  w
dokumentach  przedłożonych   w  trakcie  rekrutacji  i  realizacji  Projektu  oraz
o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie.

5. Wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego  dziecka  w  celach  reklamowych,  promocyjnych  i  informacyjnych
związanych  z  realizacją  projektu.  Rozpowszechnienie  to  może  przybrać
w  szczególności  formę  publikacji  zdjęć  z  zajęć  prowadzonych  w  ramach
Projektu na stronie internetowej Beneficjenta/Realizatora Projektu.

Pouczona/-y  i  świadoma/-y  odpowiedzialności  za  składanie  oświadczeń  
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w złożonych
przeze  mnie  dokumentach  odpowiadają  stanowi  faktycznemu  i  są  zgodne
z prawdą.

……………………………………………                              …….……...………………………………….
miejscowość i data podpis ucznia/uczennicy

    ………………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*

*Wymagany podpis w przypadku, gdy Uczestnik/czka jest osobą niepełnoletnią
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