
   

 

 „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III -  Ja i moja przyszłość” 
Nr Projektu: POKL.9.1.2 /I/11, Suma kontrolna B4EB-2986-BEFF-6DB7 

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III – Ja i moja Przyszłość”  realizowany  przez Gminę Lipnica Murowana  

współfinansowany  ze  środków Unii Europejskiej                                

  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach . Działanie 

9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych   w systemie oświaty 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   

Załącznik Nr 3  
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie jest zobowiązaniem do czynnego i pełnego udziału                  
w szkoleniach realizowanych w ramach projektu. 

 

 

Deklaruję udział w Projekcie „Ja i moja przyszłość ” współfinansowanym przez Unię Europejską      w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych   w systemie oświaty i zobowiązuję się do 
przestrzegania zasad wynikających regulaminu rekrutacji   i uczestnictwa w Projekcie „Indywidualizacja 
nauczania i wychowana klas I-III – Ja i moja przyszłość” tj.: 
1) punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia, 
 
2) potwierdzać swoją obecność na wszystkich szkoleniach podpisem składanym na liście obecności, 
 
3) stosować się do poleceń i wskazówek koordynatora  oraz osób realizujących zajęcia, 
 
4) dbać o powierzone w ramach Projektu materiały dydaktyczne i miejsce pracy,  
 
5) w przypadku nieobecności niezwłocznie powiadomić koordynatora Projektu o przyczynach 
    nieobecności oraz dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności,  
 
6) rzetelnie wypełniać dokumenty służące monitoringowi i ewaluacji Projektu, 
 
7) informować na bieżąco o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo  
    w Projekcie, 
 
8) w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie lub skreślenia z listy wskutek niedotrzymania 
    wymaganego poziomu frekwencji, zwrócić wszystkie otrzymane materiały. 

 Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie                     
„Ja i moja Przyszłość”  i  akceptuję jego postanowienia. 

 
 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o warunkach skreślenia z listy uczestników Projektu. 

 
 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o fakcie, iż Projekt                                                    

„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III ” współfinansowany jest przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1  Wyrównanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych   w systemie oświaty 

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku do promowania i 
upowszechniania działań przewidzianych w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowana 
klas I-III – Ja i moja przyszłość”, jak również jego rezultatów poprzez zamieszczanie zdjęć na 
stronach internetowych, w różnych rodzajach wydawnictw i publikacjach. 

                                                                                                                       ………………….……………………………. 
                                                                                                                                        (data, czytelny podpis ) 


