
 

 

Załącznik nr 2 

 

 

DEKLARACJA  
 

dla ucznia z Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu biorącego udział                  
w projekcie pt. Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym 
krokiem do sukcesu w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe              

i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz 
kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu                                                            

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Ja, niżej podpisany(a),  
 
.....................................................................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko)  
 
 
zam ........................................................................................................................ ...............................…............. ... 
(Adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)  
 
Nr PESEL: ...................................... ........................................................................................................................... 
 

po zapoznaniu się z założeniami projektu pt.: "Europejskie doświadczenia w renomowanych 
przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu" w ramach programu Erasmus+ sektora 
Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu                                                            
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

1) Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pt.: "Europejskie doświadczenia w renomowanych 
przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu" w ramach programu Erasmus+ sektora 
Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu                                                            
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).oraz spełniam kryteria uprawniające mnie do 
udziału w tym projekcie  

2) Deklaruję swój udział we wszystkich zaproponowanych mi działaniach w ramach projektu  w/w 
w Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu:  
- w przygotowaniu kulturowym (historia, geografia),  

- w zajęciach z języka włoskiego 

- w zajęciach z przygotowania pedagogicznego   

3) Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie i po 
zakończeniu udziału w Projekcie.  
 



 

4) Zostałem(łam) poinformowany(na), iż uczestniczę w projekcie finansowanym ze środków Unii 
Europejskiej.  
 
5) Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  
 
6) Zobowiązuję się do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności 
zrezygnowania z udziału w projekcie, zostałem(łam) poinformowany(na) o konsekwencjach 
rezygnacji z udziału w projekcie oraz ewentualnych zwrotach kosztów związanych z poniesionymi 
już finansowymi działaniami.  

 
7) Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego warunki. 
Oświadczam, że zobowiązuję się do wypełnienia wszystkich dokumentów w trakcie udziału             
w Projekcie.  
 
 
 
..................................................................                     ……….……………..........………………… 
                 (miejscowość, data)                                                  (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 
 
                                                                                                           ........................................................................ 
                                                                                                               (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

  
 


