
 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (uczeń) 

 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………..........................……………………………................... 

      (imię i nazwisko) 

 

deklaruję udział mojego syna/córki ……………………………………………………………………….………………………….. 

      (imię i nazwisko) 

 

PESEL………………………………………………..………………… Wiek…………………..…………………………….................... 

 

Adres zamieszkania………………….............................................................................................................. 

 

Telefon opiekuna prawnego ……………………….…….………………………..…………………………………………….……...  

 

e-mail opiekuna prawnego …………….…………………………………………………………………………………………….…… 

 

Nazwa szkoły uczestnika ……………………………………..………………………….…………………………………………………. 

 

Adres szkoły………………………………………………………………………………...................... Klasa…………………….…… 

 

w projekcie pt. „Pociąg do edukacji - podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu 

kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” (umowa nr RPPM.03.02.01-22-

0090/15-00) realizowanym przez Gminę Miejską Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

  

Pełna nazwa zajęć: 

 

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



 

 

 

Oświadczam, że: 

1) Zostałem/am poinformowany/a, że udział mojego dziecka w wybranej formie wsparcia, 

finansowany jest w ramach projektu „Pociąg do edukacji - podniesienie jakości edukacji poprzez 

wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 

Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. 

2) W momencie rozpoczęcia udziału w działaniach w ramach projektu moje dziecko spełnia kryteria 

kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

3) Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mojego 

dziecka w celu monitorowania i ewaluacji projektu. 

4) Zostałem poinformowany o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi administratorzy 

danych osobowych mojego dziecka, co potwierdziłem/am własnoręcznym podpisem na:  

a) Oświadczenie Uczestnika Projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020–dane uczestników indywidualnych), 

b) Oświadczenie Uczestnika Projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych). 

5) Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych. 

6) Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Pociąg do edukacji - podniesienie 

jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji 

nauczycieli” i zgadzam się z wszystkimi jego postanowieniami oraz zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

7) Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby realizacji i promocji 

projektu „Pociąg do edukacji - podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu 

kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli”. 

8) Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach, które będą przeprowadzane 

w ramach projektu. 

9) Zgłaszając chęć udziału we wskazanych zajęciach deklaruję chęć uczestnictwa w wyjazdach 

edukacyjnych, o ile będą przewidziane dla tego rodzaju zajęć.  

10) Przyjmuję do wiadomości, że:  



 

 

a) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu, 

b) mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania, 

c) będę informować o wszelkich zmianach danych kontaktowych mojego dziecka.  

11) Oświadczam, że zostałem/am pouczony/na o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data  czytelny podpis uczestnika projektu / 

opiekuna prawnego  

 

Pouczenie:  

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane 
przez jej opiekuna prawnego. 

 


