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Projekt „Szkoła w centrum uwagi” 

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus m.st. Warszawy 
ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1 e-mail zfe@ursus.warszawa.pl 

tel. 22 478 61 62 lub 22 478 61 30 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„SZKOŁA W CENTRUM UWAGI” 

 

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków POKL dniem rozpoczęcia 

udziału w projekcie „Szkoła w centrum uwagi” będzie dzień podpisania deklaracji. 
 

PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI (NIEBIESKIM DŁUGOPISEM) 

 

Imię: 

Drugie imię: 

Nazwisko: 

Dane podstawowe 

dziecka – 

uczestnika 

projektu PESEL: 

Ulica: 

Numer domu: 

Numer lokalu: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Powiat: 

Adres 

zamieszkania  

Województwo: 

Adres e-mail: 

Telefon domowy: 
Dane kontaktowe 

rodzica/opiekuna 

prawnego Telefon komórkowy: 
 

 

Podstawowe zasady uczestnictwa w projekcie„Szkoła w centrum uwagi” 
 

1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

2. Deklarując udział w projekcie podejmuję decyzję dobrowolnie i w pełni świadomie. 

3. Zgłaszając swój udział w projekcie mam świadomość, że ostateczna decyzja o moim 

udziale zostanie podjęta w oparciu o opinię Dyrektora placówki szkolnej, 

po przeprowadzonych konsultacjach z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy. 

4. Zgłaszając się do uczestnictwa w projekcie deklaruję systematyczny udział w zajęciach. 

5. Tylko poważne sprawy rodzinne bądź choroba mogą być przyczyną mojej nieobecności 

na zajęciach. 

6. Mam świadomość, że projekt w którym będę uczestniczyć jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki – priorytet IX – działanie 9.1 – poddziałanie 9.1.2. 

7. Przystępując do projektu deklaruję udział w badaniach ewaluacyjnych. 
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Deklaracja uczestnictwa w projekcie:  

 
Ja, .................................................................. niżej podpisany/-a  deklaruję swoje uczestnictwo  

(imię i nazwisko dziecka) 

w Projekcie „Szkoła w centrum uwagi”, realizowanym przez m. st. Warszawę – Dzielnicę 

Ursus, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – priorytet IX – działanie 9.1 – 

poddziałanie 9.1.2.  

 
Ja, ............................................................. niżej podpisany/-a  wyrażam zgodę na uczestnictwo 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
mojego dziecka w Projekcie „Szkoła w centrum uwagi”, realizowanym przez m. st. Warszawę 

– Dzielnicę Ursus, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – priorytet IX – działanie 9.1 – 

poddziałanie 9.1.2.  
 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem:  
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa” w Projekcie 

i zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień. 

 

Oświadczenie o zgodności ww. danych z prawdą:  
Oświadczam, że dane zawarte w „Deklaracji Uczestnictwa” są zgodne ze stanem prawnym  

i faktycznym. 

 

Oświadczenie w sprawie uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu: 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach realizowanych w ramach 

projektu „Szkoła w centrum uwagi” (zajęcia wyrównawcze, zajęcia edukacji kulturalnej, 

szkolenie z zakresu predyspozycji zawodowych) w terenie, poza budynkiem szkoły. 

 

Oświadczenie w sprawie publikacji wizerunku w materiałach wizualnych 

powstałych w trakcie realizacji projektu: 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach wizualnych 

(tj. broszurach, zdjęciach, filmach, stronach internetowych itp.) powstałych w trakcie 

realizacji projektu „Szkoła w centrum uwagi”. 

 

 

Czytelny podpis uczestnika projektu .........................................................................................  
 (imię i nazwisko) 

 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ...........................................................................  
 (imię i nazwisko) 

 

Warszawa, dnia .........................................  r.  


