DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Sopocki skok w Europę”
w
ZSH w Sopocie
numer: 2018-1-PL01-KA102-048263
realizowanego w okresie 17.10.2018 – 16.10.2020 r.
finansowanego w ramach programu Erasmus+ w Akcji 1. w sektorze Kształcenie
i Szkolenia Zawodowe w roku 2018.
Proszę wypełnić drukowanymi literami~!

Ja, niżej podpisany(a),………………………………………………………………………………………………………………………………..
zam. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ uczęszczający(a) doszkoły:………………………………klasy…………
Nr dowodu osobistego………………………………………………………
oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

deklaruję udział w projekcie pn. „Sopocki skok w Europę” ZSH w Sopocie o numerze: 2018-1-PL01-KA102-048263
zapoznałem(-am) się z Regulaminem rekrutacji i udziału w w/w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania;
zapoznałem(-am) się z Regulaminem praktyk i zobowiązuję się do jego przestrzegania;
zostałem(-am) poinformowany(-a), że projekt pod nazwą „Sopocki skok w Europę” jest finansowany w ramach
programu Erasmus+ w Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2018.
wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas działań
realizowanych w ramach przedmiotowego projektu dla celów promocyjnych;
zobowiązuję się do uczestnictwa w monitoringu projektu, w szczególności do wypełnienia niezbędnych ankiet i
formularzy;
zobowiązuje się do pokrycia kosztów finansowych (w szczególności zakupionych biletów lotniczych) w przypadku
nieuzasadnionej rezygnacji;
dane podane w Deklaracji uczestnictwa w projekcie i w załącznikach są zgodne z prawdą, jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikającej z Kodeksu Karnego.
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 (dalej zwanym „RODO” wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla celów rekrutacji do projektu.
Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest ZSH w Sopocie z siedzibą w Sopocie, adres:
ul. Kościuszki 18/20 kod pocztowy:81-704

…………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………
(podpis ucznia)

………………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja, niżej podpisana(y):…………….…………………………………………………………………………………………………...………………..
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)

zamieszkała(y): ………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………
telefonkontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki: ……………………………………………………………………………..…………………
w projekcie pod nazwą „Sopocki skok w Europę”

…………………………………………..
(miejscowość, data)

………..……………………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

