DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU ERASMUS+
„Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepsza edukację zawodową”

1. Dane osobowe ucznia:
Imię

Nazwisko

Kod
pocztowy

Ulica, nr domu

PESEL

Miejscowość

Gmina

Adres
zamieszkania

Obszar
zamieszkania

Miasto
Kod
pocztowy

Ulica, nr domu

Adres do
korespondencji

Dane kontaktowe

Wieś

Miejscowość

Telefon

Orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności:

Tak

Gmina

e-mail

Nie

Profil nauczania:

Technik……………………………………………………………………………………………………………. Klasa……………….
Szkoła Branżowa I stopnia………………………………………………………………………………… Klasa……………..
Zasadnicza Szkoła Zawodowa………………………………………………………………………….. Klasa……………..
Ocena z języka
angielskiego/sprawowanie na
koniec roku szkolnego
2017/2018

j.angielski

sprawowanie

Projekt: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową”
nr 2018-1-PL01-KA202-050924
KA2- Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA202- Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

Opis dokonao i opinia wychowawcy:

Data…………………………

Podpis wychowawcy …………………………………………………………………

2. Deklaruję chęć uczestniczenia w następujących wyjazdach:
(zaznacz odpowiedni punkt- x )
Uczestnictwo w wyjeździe typu: Mobilnośd łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego
Sewilla, Hiszpania, pierwsza wizyta (luty 2019)
Uczestnictwo w wyjeździe typu: Mobilnośd łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego
Lizbona, Portugalia, pierwsza wizyta (marzec 2019)

3. Oświadczam, że:
1.Zapoznałam(-em) się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji dla uczniów ZSE i akceptuję
jego treśd.
2. Zostałam(-em) poinformowana(-y), że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
Erasmus+
3. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, a dane
przedstawione przeze mnie odpowiadają stanowi faktycznemu i pozostają aktualne na dzieo podpisania niniejszej
deklaracji.
4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych lub innych badaniach ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie
realizacji projektu i po jego zakooczeniu.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), do celów promocyjnych, na przykład w
opracowywanych raportach, biuletynie.
6. Przyjmuję do wiadomości, że:
a) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia finansowego w wyjazdach w ramach projektu,
b) mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania,
c) będę informowad o wszelkich zmianach danych kontaktowych.
7. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą i, że jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………
(miejscowośd, data)

…………. ………………………………….
(podpis uczestnika/czki projektu)
lub opiekuna prawnego (uczeo niepełnoletni)
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