
 

  
 

 

 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ZAWODOWCY PRZYSZŁOŚCI” – 
KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SZCZECINKU W CELU 

PODNIESIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ 
GOSPODARKI I RYNKU PRACY. 

 

Ja niżej podpisany/-a ………………………….……………………………………................ ……… 
(Imię i nazwisko kandydata) 

uczeń/uczennica szkoły…………………………………………………………………………...............…….
      (pełna nazwa szkoły, typ i adres) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół 
zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań 
gospodarki i rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

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.  

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału  
w projekcie „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku  
w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, 
w tym danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu 
Społecznego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w celu monitorowania i ewaluacji projektu oraz Programu. 

Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym beneficjenta ostatecznego Podsystemu 
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS). 

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 „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku  
w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy  
i jestem świadomy/a zakresu zajęć, zakresu prac, wykonywanych w ramach działań projektu. Ponadto 
wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 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 „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół 

zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy. 


