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Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa projekcie dla studentów/studentek w ramach projektu pt. „Szkoła 

ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Projekt pt. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20 jest współfinanso-

wany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  

Ja niżej podpisana/podpisany: 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w przedmiotowym projekcie i akceptuję warunki jego realizacji zawarte 

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dla studentów/studentek w ramach projektu pt. „Szkoła ćwiczeń 

Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”. 

 

2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w projekcie: 

 Jestem osobą pełnoletnią. 

 Mieszkam na terenie województwa pomorskiego. 

 Jestem studentem/studentką* studiów stacjonarnych/niestacjonarnych* w Ateneum - Wyższej 

Szkole w Gdańsku na kierunku przygotowującym do zawodu nauczyciela 

 Jestem zainteresowany/a udziałem w zajęciach oferowanych przez projekt pt. „Szkoła ćwiczeń 

Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”. 

 Wybieram obszar przedmiotowy, w którym będę korzystać ze wsparcia (proszę zaznaczyc „x“ 

jeden z poniższych obszarów) 

 obszar przyrodniczy 

 obszar matematyczny 

 obszar informatyczny 

 obszar języków obcych (język angielski) 

 

3. Oświadczam, że wszystkie dane podałem/am zgodnie z prawdą i jestem świadomy/a 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w odniesieniu do działań dotyczących 

realizacji i ewaluacji ww. projektu.  

 

5. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską 

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

6. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych, których celem jest udoskonalenie oferowanego 

w projekcie wsparcia i jego lepsze dostosowania do potrzeb przyszłych odbiorców szkoły ćwiczeń 

Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”. 

 

 

miejsce, data  czytelny podpis Uczestnika Projektu 

*niepotrzebne skreślić 
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