
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Karta zgłoszenia ucznia do Projektu 

 

Proszę o przyjęcie .................................................................................................................................. 
                                            (imię i nazwisko ucznia)                                                                                            

na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach Projektu „Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość” 
 
1. Adres zamieszkania ucznia:  

Ulica 
 
 

Nr domu Lokal Miejscowość 

Kod pocztowy   

 
Poczta 

 
Gmina  
 

Powiat 

 

2. PESEL ucznia:  

                     

  

3. Telefon:..........................................................................................................................................................  

4. Adres poczty elektronicznej (e-mail):.............................................................................................................................................................  

5. Oświadczenie uczestnika*:  

- Wyrażam zgodę na udział w projekcie „Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

- Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 
zgłoszenia dla potrzeb  niezbędnych do realizacji w/w projektu przez beneficjenta, tj. Szkołę Podstawową im. Janusza 
Korczaka w Platerowie. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zawartych danych do monitorowania i ewaluacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zobowiązuję się do przekazania 
informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu w zakresie niezbędnym do monitorowania i ewaluacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz niniejszego projektu.  

- Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wyłącznie na potrzeby projektu i jego promocji 
zgodnie z art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631) oraz informuję, że z tego tytułu nie będę żądać wynagrodzenia finansowego.  

- Zostałem poinformowany, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego  

- Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

Platerów, 12 września 2019r.                                     ........................................................................... 

                (Data i miejsce)                                                                                     (czytelny podpis ucznia*) 
 

 

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



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie* 

Imię i nazwisko ucznia:  

Oświadczam, iż deklaruję udział w projekcie „Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość” 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  

Tym samym zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach Projektu.  
Oświadczam, iż: 

- dobrowolnie zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie  

- zapoznał-em/-am się z Regulaminem Rekrutacji i zobowiązuję się do stosowania postanowień tych 
dokumentów,  

- spełniam warunki kwalifikowalności w projekcie, tj. jestem uczniem Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Platerowie. 

 

 

SZCZEGÓLNA SYTUACJA DZIECKA  - Informacje uzupełniające wynikające z „Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji Programów Operacyjnych na lata 2014-2020” 

Oświadczam, że będąc uczestnikiem projektu „Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość” jestem**: 

1. Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań:    □ TAK  □ NIE 

 

DANE WRAŻLIWE - Informujemy, że istnieje prawo odmowy podania danych wrażliwych 

Oświadczam, że moje dziecko będące uczestnikiem projektu „Kompetencje kluczowe szansą na lepszą 
przyszłość” jest: 

1. Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia: 

□ TAK   □ NIE 

2. Osobą z niepełnosprawnościami: □ TAK  □ NIE 

3. Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej): □ TAK   □ NIE 

 

□  w związku z prawem odmowy podania danych wrażliwych dotyczących statusu społecznego 

dziecka    odmawiam podania danych wrażliwych, wymienionych powyżej 

 
 
Platerów, 12 września 2019r.                                                                                        .............................................................................................  

                (Data i miejsce)                                                                                                                (Czytelny podpis rodzica/opiekuna)                            
 
* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
** zaznaczyć właściwe 
  

 


