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Załącznik 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: Deklaracja udziału w Projekcie  

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo” 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Nazwisko  Imię (imiona)  

PESEL*  brak Płeć*  kobieta    mężczyzna                                              

Data urodzenia  Klasa* podstawowa:     VI         VII         VIII     

Nazwa szkoły  
Wykształcenie    ISCED 2 Gimnazjalne 

Gmina  

DANE RODZICA OPIEKUNA PRAWNEGO 

Nazwisko  Imię  

Telefon   Adres mail  

 
Ja, niżej podpisany/a, deklaruję udział mojego syna/mojej córki …………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko ucznia/ 

w Projekcie nr RPWP.08.01.04-30-0009/17 pt. „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo” realizowanym 
przez Gminę Dopiewo, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1  Ograniczenie i zapobiega-
nie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; 
Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.  

Jednocześnie oświadczam, że: 
1. Zostałem/am poinformowany/a, że formy wsparcia, jakimi są zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze z matematy-

ki, zajęcia w ramach Koła informatycznego oraz zajęcia z programowania, finansowane są w ramach Projektu nr 
RPWP.08.01.04-30-0009/17 pt. „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo”  realizowanego w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

2. Oświadczam, że w momencie rozpoczęcia udziału w działaniach w ramach Projektu moje dziecko spełnia 
kryteria uprawniające do udziału w Projekcie tzn. jest uczennicą / uczniem szkoły objętej wsparciem w 
Projekcie. 

3. Zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr RPWP.08.01.04-30-
0009/17 pt. „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo” i zgadzam się z wszystkimi jego po-
stanowieniami oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania 

4. Wyrażam zgodę na udział dziecka w przewidzianych w Projekcie formach wsparcia oraz wyrażam zgodę na 
utrwalanie i wykorzystanie wizerunku dziecka na zdjęciach dokumentujących uczestnictwo w Projekcie.  

5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach, które będą przeprowadzane w ramach Pro-
jektu. 

6. Oświadczam, że: wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mo-
jego dziecka w celu monitorowania i ewaluacji projektu; zostałem poinformowany o celu zbierania tych 
danych oraz wskazani zostali mi administratorzy danych osobowych mojego dziecka. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że:  
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu,  
2) mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania,  
3) będę informować o wszelkich zmianach danych kontaktowych mojego dziecka. 
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8. Przedstawione przeze  mnie  dane w formularzu zgłoszeniowym, w tym w oświadczeniu uczestnika Projektu o 
zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień pod-
pisania niniejszej deklaracji. Jestem świadomy/a odpowiedzialności, jaką ponoszę w przypadku podania nie-
prawdziwych danych. 

 

 

..…………………………………           ……...………………………………………………..……        ……………………….……………………………………………..……  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA            czytelny podpis UCZESTNIKA PROJEKTU         czytelny podpis RODZICA lub OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

 

 

 

* zaznaczyć prawidłowe;  


