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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

pt. : „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” 
 
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………  

(imię/imiona i nazwisko) 

 
Nr PESEL 

           

Zamieszkały/a 
Miejscowość  

ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Powiat  

Województwo  

Obszar wiejski/miejski 
(właściwe zakreślić krzyżykiem) 

 

wiejski 

  

miejski 

 

Telefon kontaktowy stacjonarny  

Telefon kontaktowy komórkowy  

Adres poczty elektronicznej  

 
 będąc uczniem /uczennicą*  klasy …………………………………………………………………………. w zawodzie 

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

deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie realizowanym przez ZSP i PO-W Nr 3 w Piotrkowie 
Trybunalskim pt. „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” 
współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI 
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, działanie XI.3 Kształcenie zawodowe obejmującego:  
1. Płatne staże zawodowe dla uczniów u pracodawców w wymiarze 150 godzin – obowiązkowe dla 
uczestników kursów.   
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2. Bezpłatne kursy ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i osiąganie kwalifikacji zawodowych dla 
zawodów ( proszę o zaznaczenie znakiem X wybranego szkolenia /kursu ) :   
1) Technik budownictwa, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, urządzeń sanitarnych, monter sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 1 a. Kurs spawania MAG, zakończony nabyciem uprawnień            12 uczestników 
2) Technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz 

  2 a. kurs  operatora wózków widłowych, zakończony nabyciem uprawnień                       16 uczestników 
3) Technik budownictwa, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, urządzeń sanitarnych, monter sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – 
tynkarz 

   3 a. Płatne praktyki zawodowe                              16 uczestników 
 

Uczeń może skorzystać tylko z jednej formy dokształcania wymienionej w pkt. 1 a, 2 a, 3a. Deklaracja 
dotyczy naboru przeprowadzanego w miesiącu wrześniu 2016 r. 

 
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………  
                                                                            (imię/imiona i nazwisko)  

Oświadczam także, że:  

1. Z własnej woli deklaruję udział w projekcie „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – 
Profesjonalni w Budowlance” realizowanym przez ZSP i PO-W Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim; 
2. Zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20203 jest współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania.  
4. Zostałem/am poinformowany/a iż odmowa podania moich danych osobowych oznacza brak możliwości 
uczestnictwa w projekcie.  
5. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem  
do udziału w projekcie.  
6. Zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu oraz zobowiązuję się do systematycznego i aktywnego 
udziału ucznia w zajęciach przewidzianych w ww. projekcie.  
7. Zobowiązuję się do potwierdzaniu własnym podpisem odbioru wszelkich materiałów, otrzymanych  
w ramach realizacji projektu na „ Kartach wydanych materiałów” prowadzonych przez Organizatora 
projektu.  
8. Zobowiązuję się do wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu, z monitorowaniem 
osiągniętych rezultatów.  
9. Oświadczam, że jako kandytat/ka spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające do udziału w ww. 
projekcie.  
10. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą.  
11. Zostałam uprzedzona o odpowiedzialności wynikającej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia  
lub zatajenia prawdy.  

 
………………………………….…….     ……………………………………………………………..  
              (data)                                                                                czytelny podpis ucznia (uczestnika)  
 
 * Niepotrzebne skreślić 
** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane także przez jej prawnego 
Opiekuna/ Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika Projektu 
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ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 
 
Jako przedstawiciel ustawowy wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………….…..  

(imię i nazwisko Uczestnika Projektu)  
w projekcie pt. : „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” 
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 
Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się 
do jego przestrzegania.  
 
 
 
 
…....................................................                     ……………….....................................................................................  

data                                                              czytelny podpis Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika Projektu  

 

 

 

 

Realizator Projektu: 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3 

w Piotrkowie Trybunalskim 
                 ul. Broniewskiego 16, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 
 


