
 

 

 

  

                                                 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

realizowanym w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie   
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

Projekt: pt.  „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami pracodawców. 

Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu.” 

 

Nr Umowy RPPK.09.04.00-18-0007/17-00 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………… 

PESEL……………………………………………………………………………………………………... 

zamieszkały/a: ..……………………………………………………………………………………………. 

legitymujący/Legitymacja szkolna nr  …………………………………………….......... 

świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę  

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż akceptuję warunki 

uczestnictwa i deklaruję udział w projekcie pt. „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami 

pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu.”   

współfinansowanym ze środków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanym przez Powiat Leski/Zespół Szkół Technicznych  

i Artystycznych w Lesku   

Równocześnie oświadczam, że: 

- zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i zobowiązuje się do wypełniania jego 

zapisów, 

- spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie, zawarte  

w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów monitoringu oraz 

ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn. zm.). 

 

______________________________    _______________________________ 

Podpis Uczestnika Projektu                    Data i miejscowość 

 

______________________________ 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego* 



 

 

 

  

                                                 

 

 
*podpis wymagany w przypadku uczniów niepełnoletnich oraz z orzeczeniami 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

realizowanym w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie   
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

Projekt: pt.  „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami pracodawców. 

Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu.” 

 

Nr Umowy RPPK.09.04.00-18-0007/17-00 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………… 

PESEL …………………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkały/a: ..…………………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym  (seria, numer) ……………………………………………............... 

świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę  

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż akceptuję warunki 

uczestnictwa i deklaruję udział w projekcie pt. „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami 

pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu.”   

współfinansowanym ze środków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanym przez Powiat Leski/Zespół Szkół Technicznych  

i Artystycznych w Lesku   

Równocześnie oświadczam, że: 

- zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i zobowiązuje się do wypełniania jego 

zapisów, 

- spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie, zawarte  

w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów monitoringu oraz 

ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn. zm.). 

 

______________________    _______________________________ 

 Podpis Uczestnika Projektu       Data i miejscowość 


