
              
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Staże zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu"  

 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 
 

1. Deklaruję swój udział w projekcie „Staże zawodowe w Hiszpanii kluczem 
do sukcesu"  realizowanym  przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku 
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-
KA102-036270 

2. Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię 
Europejską w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów         
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. 

3. Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji/uczestnictwa w projekcie      
i akceptuję jego warunki, 

4. Spełniam kryteria konieczne rekrutacji uprawniające mnie do udziału      
w projekcie, 

5. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą. 

6. Deklaruję wypełnienie wszystkich obowiązków ciążących na mnie            
z tytułu uczestnictwa w projekcie, a zwłaszcza: 

 
 przestrzeganie regulaminu uczestnictwa 
 podanie koordynatorowi wszystkich danych niezbędnych do uzupełnienia 

dokumentacji projektowej 
 udział w zajęciach przygotowawczych 
 przystąpienie do wszystkich testów diagnozujących oraz ankiet 
 przygotowanie raportu on-line EU survey według wytycznych 

koordynatora najpóźniej 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jego 
złożenia 

 czynny udział w rozpowszechnianiu rezultatów projektu 
 udostępnienie zdjęć oraz filmów wykonanych przeze mnie w czasie 

praktyk 
 

 



 

              
 
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

projektu, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

8. W przypadku zmiany danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie koordynatora projektu 

9. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego 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 

 
 

 
 
 

……..………………….…                                                             …………………….……. 
miejscowość, data                                                                               czytelny podpis ustnika projektu * 

 
 
 

…………………………………. 
czytelny podpis prawnego opiekuna 

 
 
 
 
 
 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać 
podpisane również przez jej prawnego opiekuna. 


