
  
 

 

 
 

Projekt „Laboratorium odkrywcy  w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

Zał. nr 2  

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 „Laboratorium odkrywcy  w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” 

 
Tytuł projektu Laboratorium odkrywcy  w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie 
Nr projektu  RPWM.02.02.01-28-0149/19 

Wnioskodawca  Gmina Miejska Kętrzyn  

Program  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa  RPWM.02.00.00- Kadry dla gospodarki  

Działanie   2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów. 

Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów – projekty konkursowe. 

 
Ja niżej podpisana/y  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko – DRUKOWANE LITERY/ 

 
 

deklaruję udział w projekcie  „Laboratorium odkrywcy  w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” 
 
 
……………………………………….                                                           …………………………………………… 
               Data                                                                                                                     CZYTELNY podpis 

 
 

 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz akceptuję jego 

postanowienia. 
2. Oświadczam, że zgodnie z Regulaminem projektu spełniam kryteria kwalifikowalności, co uprawnia mnie 

do udziału w projekcie. 
3. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że obecność na szkoleniu jest obowiązkowa, w związku        

z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczęszczania na szkoleniu w ramach projektu, 
zgodnie z harmonogramem szkolenia. 

4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego 
zakończeniu. 

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  budżetu państwa. 

6. W związku z przystąpieniem do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 
realizacji projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Projektu.                                  
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielania wsparcia w ramach Projektu. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane są 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO). 

8. Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku do celów realizacji projektu „Laboratorium odkrywcy                                
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” i wyrażam zgodę na : 

1) fotografowanie, 
2) rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z realizacją projektu „Laboratorium 

odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”. 
9. Świadoma/y  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  Kodeksu  Karnego  za  złożenie nieprawdziwego  

oświadczenia  lub  zatajenie  prawdy,  niniejszym  oświadczam, że dane zawarte w deklaracji uczestnictwa 
są zgodne z prawdą 

 
 
…………………………………………..    …………………………………………….. 
                  Data                                                                                                    CZYTELNY podpis 
 


