
 

 
Załącznik nr 2  

       do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 
 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Arkona szkołą przyszłości” 
 
 
 

 
 Ja niżej podpisany/-a ………………………….…………………………………….................................... 
      (Imię i nazwisko kandydata) 
 
uczeń/uczennica/pracownik szkoły .....………………………………………………………………...............  
                  (pełna nazwa szkoły, typ i adres) 
 
 
deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie „Arkona szkołą przyszłości” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 
XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020  
  
Jednocześnie oświadczam, że:  
- zapoznałam/em się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie i tym samym zobowiązuję się do systematycznego 
udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y 
- spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie „Arkona szkołą przyszłości” 
- zostałam(em) poinformowana(y), że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
- jestem świadoma(y), że nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach projektowych w wymiarze większym niż 
dopuszczalna dla danych zajęć powoduje nie otrzymanie zaświadczenia lub wykreślenie mnie z listy uczestników 
zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu  
- zobowiązuję się do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w 
Projekcie w przypadku zaistnienia istotnych powodów 
- zobowiązuję się do udziału w monitoringu Projektu, w szczególności do wypełnienia ankiet 
- dane podane w Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i w załącznikach są zgodne z prawdą – jestem świadoma(y) 
odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy, wynikającej z 
Kodeksu Karnego 
- wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystywanie zdjęć z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas działań 
realizowanych w ramach przedmiotowego Projektu dla celów promocyjnych i informacyjnych (na przykład na 
stronie internetowej szkoły). 
 
 Potwierdzam otrzymanie od Prywatnej Szkoły Podstawowej Arkona Spółka Cywilna klauzuli informacyjnej 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, z którą się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości (OŚWIADCZENIE 
UCZESTNIKA PROJEKTU) 
 Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam,  
że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
..................................................................                          …………………………………………… 
  (miejscowość i data)            (czytelny podpis kandydata) 
 

                         
                                                              ………………………………………………………… 

                         (czytelny podpis opiekuna prawnego)* 
           
 *wymagany w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnoletnią. 
 



 
 
Ja, .........................................................................................................., jako prawny opiekun wyrażam 
   (Imię i nazwisko opiekuna prawnego)  
 
zgodę na uczestnictwo.............................................................................................................................. 
                                                                            (Imię i nazwisko kandydata) 
 
 
w projekcie „Arkona szkołą przyszłości” i jestem świadomy/a zakresu zajęć, zakresu prac, wykonywanych w 
ramach działań projektu. Ponadto wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzani i przekazywanie danych 
osobowych mojego dziecka, zgodnie z zapisami w formularzu zgłoszeniowym do projektu. 
 
 
             ...................................................................... 
           (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
Brak podpisu jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie „Arkona szkołą przyszłości”. 

  
  

 
 

 


