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Załącznik 1 

   do Równościowego regulaminu rekrutacji  

i udziału studentów w projekcie 

 

Data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu:  

Numer identyfikacyjny zgłoszenia 

(na potrzeby sporządzenia zanonimizowanej listy rekrutacyjnej): 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- STUDENCI 

 

Ja, niżej podpisany/-a:  

1. Deklaruję chęć udziału w projekcie: „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” nr 

POWR.02.10.00-00-3027/20 realizowanym w partnerstwie przez Gminę Osielsko 

(Beneficjent) oraz Euro Innowacje sp. z o.o. (Partner), współfinansowanym przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II „Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.10 „Wysoka jakość systemy 

oświaty”. 

2. Zapoznałem/-am się z Równościowym regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie 

„Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku”, akceptuję jego warunki i zobowiązuję 

się do jego przestrzegania. 

3. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w niniejszym 

Projekcie określone w w/w Regulaminie, ponieważ: 

a) jestem studentem kierunku pedagogicznego/kierunków pedagogicznych:  

Nazwa kierunku/-ów:  

Nazwa uczelni:  

4. Wyrażam wolę uczestnictwa w następujących formach wsparcia w ramach zadania 3 

projektu w ramach następującego obszaru przedmiotowego (należy zaznaczyć X jeden 

wybrany obszar): 

Sieć współpracy 

i samokształcenia dla kadry 

pedagogicznej szkół 

 obszar matematyczny 

 obszar przyrodniczy 

 obszar informatyczny (TIK/ICT) 

 obszar językowy Lekcje pokazowe 

5. Dane podane w złożonej prze mnie dokumentacji rekrutacyjnej w ramach projektu są 

zgodne z prawdą. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia. 

6. Zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Beneficjenta projektu w przypadku 

każdorazowej zmiany danych podanych przeze mnie w dokumentacji rekrutacyjnej 

projektu. 

7. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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8. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku wyłącznie na 

potrzeby realizacji projektu i jego promocji oraz informuję, iż z tego tytułu nie będę żądać 

wynagrodzenia finansowego. 

9. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu 

oraz po jego zakończeniu. 

 

 

 
…..…………………………………………………………….………………………… …..…………………………………………………………….………………………… 
  miejscowość i data czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 


