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Zał. nr 2  

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W RAMACH W PROJEKTU PN. 

 „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  2 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 studiach podyplomowych w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy  w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” 
 
 
……………………………………….                                                           …………………………………………… 
               Data                                                                                                                     CZYTELNY podpis 

 
 

 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych w 

ramach  projektu oraz akceptuję jego postanowienia. 
2. Oświadczam, że zgodnie z Regulaminem spełniam kryteria kwalifikowalności, co uprawnia mnie do 

udziału w projekcie. 
3. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że obecność na studiach podyplomowych jest 

obowiązkowa, w związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczęszczania na zajęcia                   
w ramach projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

4. Zobowiązuję się do okazania dokumentacji potwierdzającej nabyte kwalifikacje/kompetencje po 
zakończeniu udziału w projekcie m.in. zaświadczenia/dyplomy, 

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

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

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z procedurą rekrutacji 
oraz realizacji projektu „Laboratorium odkrywcy  w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”. 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 do nieodpłatnego rozpowszechniania imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć),         
wywiadów, nagrań w materiałach informacyjno - promocyjnych, służących promocji projektu,                              
przygotowanych przez podmioty nadzorujące i realizujące projekt w celach niekomercyjnych.                        
Zgoda, nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji                                         
w szczególności:  w plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo–telewizyjnych, artykułach 
i reklamie  w gazetach i czasopismach, reklamie  i artykułach w Internecie, itp. 

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 
 


