
Załącznik nr 1 do
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sandomierz, .......................................

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
„TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej szkole”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020

dla uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu

Dane uczestnika

Imię i nazwisko ..........................................................….….………….., płeć (K/M) ………………………..

Data urodzenia .....................……………., wiek w latach w chwili przystąpienia do projektu: ............…...

PESEL ........................................................…………………….….

Wykształcenie brak    podstawowe    gimnazjalne    ponadpodstawowe 
pomaturalne    wyższe 

Osoba z niepełnosprawnościami tak    nie    odmowa 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia.

tak    nie    odmowa 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań tak    nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej tak    nie    odmowa 

Adres zamieszkania

Kraj: Polska

Województwo: ………………………………….   Powiat: ………………………………………….

Gmina: …………………………………………..    Miejscowość: ...............................…………..

Ulica: ..........................................……………..    Nr domu / mieszkania: .............……………..

Kod pocztowy: ...............………………….….

E–mail: ..............................………………………………………. i/lub  Tel: ...........................………………..……..

Klasa: ……………. Profil: …………………………………………………..

Rodzaj wsparcia

Kursy informatyczne (zajęcia rozwijające) Godzin Zaznacz

1. Bezpieczeństwo w systemie i w sieci (poziom podstawowy) 30

2. Zaawansowana edycja dokumentów i współpraca online 30

3. Obsługa systemu CMS 30

4. Algorytmy i kody (poziom podstawowy) 30

5. Bezpieczeństwo w systemie i w sieci (poziom rozszerzony) 30

6. Algorytmy i kody (poziom rozszerzony) 30

7. Aplikacje i serwisy sieciowe 30

Doradztwo zawodowe

1. TIK a współczesny rynek pracy 6
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Oświadczam, że:

1. Ja, niżej podpisany(a) deklaruję udział w Projekcie „TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej
szkole”  realizowanym  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa
Świętokrzyskiego na lata  2014-2020.  Oś priorytetowa nr  RPSW.08.00.00:  Rozwój  edukacji  i  aktywne
społeczeństwo.  Działanie  nr  RPSW.08.03.00:  Zwiększenie  dostępu  do  wysokiej  jakości  edukacji
przedszkolnej.  Poddziałanie  nr  RPSW.08.03.03:  Rozwój  edukacji  kształcenia  ogólnego  w  zakresie
stosowania TIK (projekty konkursowe).

2.  Dane  osobowe podane  przeze  mnie  w związku z  ubieganiem się  o  udział  w projekcie  są  prawdziwe
i zostałem(łam) pouczony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

3.  Wyrażam  zgodę  na  udział  w  testach,  które  będą  przeprowadzane  w  ramach  projektu.  Przyjmuję  do
wiadomości, iż dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane (zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)
wyłącznie  w celu  realizacji  projektu  „TIK i  informatyka  w pracy  i  nauce  w nowoczesnej  szkole”  w
szczególności  zarządzania,  kontroli,  audytu,  ewaluacji,  sprawozdawczości  i  raportowania  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020,
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  zapewnienia  realizacji  obowiązku
informacyjnego  dotyczącego  przekazywania  do  publicznej  wiadomości  informacji  o  podmiotach
uzyskujących wsparcie z funduszy spójności w ramach RPO WL na lata 2014-2020, współfinansowanego
z EFS.

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie  mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* przez
Powiat  Sandomierski  i  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  (w  całości  i  we
fragmentach) dla potrzeb monitoringu ewaluacji i promocji projektu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4
lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  Dz.  U. z 2016 r.,  poz 666 z późn. zm. ).
Jednocześnie  oświadczam,  iż  zostałem/am  poinformowany/a  o  celu  wykorzystania  mojego/mojego

dziecka* wizerunku.

5.  Wyrażam zgodę na udostępnienie  moich danych/danych mojego dziecka* innym podmiotom w celach
związanych z udzielenia wsparcia w projekcie.

6. Zostałem/am poinformowany o tym, że projekt „TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej szkole”
jest  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

7.  Zapoznałem/am się  z  Regulaminem oraz  jestem przedstawicielem grupy docelowej  (spełniam kryteria
kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie).

8. Na dzień złożenia dokumentów zgłoszeniowych do projektu nie korzystam z tego samego typu wsparcia
w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS.

9. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności  za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Podane
przeze mnie dane są zgodne z prawdą, za co zaświadczam swoim podpisem.

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

(data, czytelny podpis kandydata do udziału w projekcie)

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

( data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego
ucznia lub czytelny podpis pełnoletniego ucznia )

*niepotrzebne skreślić
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