Projekt „Everything you need is in you” realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 1 w Łodzi i finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus Plus

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„EVERYTHING YOU NEED IS IN YOU”
Numer projeku: 2020-1-PL01-KA229-082179_1
Ja, niżej podpisana/ny ..................................................................…....................................................
(imię i nazwisko)
uczennica/uczeń szkoły.........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły, adres)
deklaruję udział w Projekcie „EVERYTHING YOU NEED IS IN YOU”,
1. Oświadczam,

że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału

w Projekcie określone w Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu:„EVERYTHING
YOU NEED IS IN YOU”
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji uczestników do projektu
oraz akceptuję postanowienia tego Regulaminu, w tym zobowiązuję się do systematycznego
udziału w dostępnych formach wsparcia.
3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz
po jego zakończeniu.
4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest finansowany przez Unię
Europejską w ramach programu Erasmus +.
Zobowiązuję się:
Aktywnie uczestniczyć w projekcie pod tytułem „Everything you need is in you” tj:
• brać aktywny udział przygotowaniu praktycznym, kulturowym i językowym,

• aktywnie uczestniczyć w spotkaniach projektowych oraz on-line z uczestnikami projektu
• przygotowywać materiały do artykułów, warsztatów
• wypełniać raporty i kwestionariusze,
• prezentować wyniki projektu

............................

................................... .

data, miejscowość

podpis uczestnika projektu

Ja, niżej podpisana/y________________________________________, jako rodzic/opiekun prawny
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

ucznia ___________________________________________________
Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w projekcie „Everything you need is in you”,
realizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łodzi i finansowanym przez Unię
Europejską w ramach programu Erasmus Plus.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem projektu i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, w szczególności
danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, pesel) i kontaktowych (adres, adres e-mail, nr telefonu)
oraz innych w niezbędnym zakresie, zgromadzonych w dokumentacji przebiegu nauczania, do
celów związanych z uczestnictwem mojego dziecka w projekcie „Everything you need is in you”,
w tym organizacji wyjazdów w ramach wymiany międzynarodowej.
Oświadczam, że zostałem pouczony o prawie do wycofania niniejszej zgody oraz o innych
przysługujących mi uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w programie,
w szczególności na uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych w ramach wymiany
międzynarodowej.
Jednocześnie, na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, informuję:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
informacje o stanie zdrowia, diecie i inne istotne dla opiekuna

….....................…………..……….......
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Część B– Uzasadnienie udziału w projekcie.
● List w języku angielskim przedstawiający motywację ucznia do udziału w projekcie
„Everything you need is in you”.

..............................................................
data i podpis

