Załącznik nr do Regulaminu Rekrutacji

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w projekcie pn. ”Małopolska Chmura Edukacyjna w I LO w Bochni” Nr projektu: RPMP. 10.01.04-12-0429/17
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś 10 Wiedza i
Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna
Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………..............uczeń/uczennica szkoły
( nazwisko i imię/imiona)
......…………………………………………………………………………………………………. (proszę wpisać nazwę i
typ szkoły, której uczniem jest dana osoba oraz klasę ) jestem zainteresowany udziałem i dobrowolnie deklaruję
udział w projekcie pn. ”Małopolska Chmura Edukacyjna w I LO w Bochni”, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez I LO im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Bochni, w okresie 1.09.2017 r. do 29.0.2018 roku.

1. Zapoznałam/em się z regulaminem rekrutacji do projektu pn. ”Małopolska Chmura Edukacyjna w I LO w
Bochni”, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do regularnego udziału w formach wsparcia do których
zostałam/em zakwalifikowana/y. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do
udziału w projekcie.

2. Zobowiązuję się do każdorazowego poświadczania swojej obecności własnoręcznym podpisem na listach
obecności. w projekcie.

3.

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

jego

4.

jego

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

5.

Oświadczam, iż w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie złożę następujące dokumenty:
1)"Oświadczenie uczestnika projektu” (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby projektu),
2) formularz „Zakres danych osobowych”

6.

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1
Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1..4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

7.

Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.

8. Zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania danych teleadresowych podanych w formularzu „Zakres
danych osobowych” w przypadku ich zmiany.

………………………………
(Miejscowość i Data**)

…………………………………………
(Czytelny podpis uczestnika projektu)

..........................................................
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna
prawnego***)

*Niepotrzebne skreślić
** Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie co do zasady uznaje się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia
w ramach projektu (np. datę pierwszego podpisu na liście obecności)
***W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać podpisana zarówno przez uczestnika
projektu, jak również jej prawnego opiekuna.

