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Załącznik nr 3 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 w projekcie „Dobra szkoła – lepsza przyszłość 
 

OŚWIADCZENIE WOLI UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE 
 

„Dobra szkoła – lepsza przyszłość” 

 
Ja niżej podpisany/a ........................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
 
 
 
zamieszkały/a ........................................................................................... 

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

(adres do kontaktu) 

 

Nr ewidencyjny PESEL ........................................................................................... 
 

 
1. Deklaruję udział w projekcie „Dobra szkoła-lepsza przyszłość” realizowanym przez 

Gminę Miejską Biała Podlaska/ Zespół  Szkół  Zawodowych Nr 1  im.  Komisji 

Edukacji Narodowej  w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 

21-500 Biała Podlaska 

2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
 

12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. 
 

3. Jestem uczniem/uczennicą klasy ………… Technikum Nr 1 w  Zespole  Szkół  

Zawodowych  Nr  1  im.  Komisji Edukacji Narodowej  w Białej Podlaskiej, 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska w zawodzie 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Oświadczam, że upoważniam Gminę Miejską Biała Podlaska/ Zespół Szkół 

Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Zawodowej nr 1 w Białej Podlaskiej, ul. 

Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska i wyrażam zgodę na gromadzenie, 

przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z 

późn. zm.) w celu realizacji, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. 
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5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą prowadzone 

w czasie trwania projektu oraz po jego ukończeniu. 

 

6. Zobowiązuję się do informowania Zespołu Projektowego o wszelkich zmianach 
 

w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej przez cały czas mojego udziału 

w projekcie i do 4 tygodni od zakończenia, w ciągu 7 dni od ich powstania. 

 
7. Oświadczam, że zapoznałem się  z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie, rozumiem jego postanowienia oraz zobowiązuję do ich przestrzegania.  

 

8. Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  Kodeksu  Karnego  za  złożenie 
 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że 

dane zawarte w oświadczeniu  są zgodne z prawdą. 

 

 

 

……………………………… ………………………………………………… 

(Miejscowość, data) Czytelny podpis ucznia 

 ………………………………………………… 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                              
 

 

 


