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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów w konsultacjach edukacyjno – zawodowych 

realizowanych w projekcie „Regionalny system informacji edukacyjno – zawodowej południowo – zachodniego regionu woj. 

dolnośląskiego (REGSI)” w ramach działania 10.4.1.RPO WD 2014-2020 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
 

Ja, niżej podpisany/a Bożena Gawroszek 
 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) 02-12-1999 

Telefon kontaktowy ucznia 254 455 555 

Adres e-mail ucznia gawboz@xxxxx.pl 

Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczeń 

Technikum im. Górników  
i Energetyków Turowa Zespół Szkół Zawodowych i 
Licealnych w Zgorzelcu, 
ul. Powstańców Śl. 1 

Jestem uczniem: typ szkoły / Klasa Technikum / 2c 

Profil klasy (zawód) 
 technik informatyk 

deklaruję udział w konsultacjach edukacyjno - zawodowych organizowanych w ramach projektu pt. „Regionalny 

system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” 

realizowanym przez   Powiat Lubański -  Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu z siedzibą  przy: al. Kombatantów 

2, 59-800 Lubań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 
 

Oświadczam równocześnie, że: 

 spełniam kryteria uprawniające do udziału w Projekcie: 

 jestem uczniem/ uczennicą w szkole ponadgimnazjalnej kształcenia zawodowego, która została 

zakwalifikowana do udziału w Projekcie, 

 w przypadku mojej niepełnoletności uzyskałem/ uzyskałam zgodę mojego rodzica/ opiekuna 

prawnego do uczestnictwa w projekcie REGSI, 

 jestem rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka, uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej 

kształcenia zawodowego biorącej udział w projekcie REGSI, 

 zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa uczniów/ rodziców w konsultacjach 

edukacyjno – zawodowych, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania; 

 zostałem/zostałam poinformowany/a, iż projekt „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej 

południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020. 

 Oświadczam, iż po zakwalifikowaniu się do Projektu dołączę Formularz zgłoszeniowy – dane do SL 2014, 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu, Zgodę 

uczestnika projektu na przetwarzanie jego danych osobowych. 

 Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą.  

 Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym m.in. w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. 

    Zgorzelec, 12.12.2017                             Gawroszek 

  ……………………………        …………………..……………………..……           …………………………………………                                
            Miejscowość, data           (czytelny podpis uczestnika)    Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

(wymagany w przypadku gdy uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią) 
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* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej rodzica/ prawnego opiekuna. 


