DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zainwestuj w siebie – zacznij się uczyć języków obcych

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Deklaruję swój udział w projekcie: Zainwestuj w siebie – zacznij się uczyć języków
obcych, realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w ramach projektu
„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Nr umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-047892
2. Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 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 do 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 ankiet (trzech – przed rozpoczęciem mobilności w trakcie
oraz po powrocie z mobilności)
• przygotowanie raportu według wytycznych koordynatora najpóźniej 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do jego złożenia
• wypełnienie raportu on-line niezwłocznie po zakończeniu mobilności
• czynny udział w rozpowszechnianiu rezultatów projektu
• udostępnienie zdjęć oraz filmów wykonanych przeze mnie w czasie mobilności i
całego trwania projektu
• w ramach upowszechniania rezultatów projektu wezmę udział w organizacji „Dni
Światowych” w ZST, opartych na wiedzy o Hiszpanii, Niemczech i Zjednoczonym
Królestwie,
• wezmę udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu debaty „Czy święta anglosaskie
powinny być obchodzone w Polsce?” oraz „Co z tą corridą?”,
• wezmę udział w zorganizowaniu konkursu multimedialnego dla uczniów ZST i szkół
powiatu – „British Icons”, „Deutschland?”

7. Na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016, str. 1) (RODO), upoważniam
koordynatora projektu do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/Zbiór danych osobowych z ZUS w przypadku
zmiany danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
koordynatora projektu
8. 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
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