DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Przedsięwzięcie „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności
społecznych i planowania przyszłej edukacji” realizowane w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie od 01.09.2019
r. do 29.02.2020 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi
Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2. Programy mobilności
ponadnarodowej.
Numer umowy 2019-1-PMU-1290
Kwota dofinansowania: 84626,00 zł
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Wyrażam chęć i zgodę na uczestnictwo w przedsięwzięciu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w
zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji” realizowane w Szkole
Podstawowej nr 25 w Rzeszowie od 01.09.2019 r. do 29.02.2020 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa
mobilność uczniów”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Numer umowy 2019-1-PMU-1290.
Kwota dofinansowania: 84626,00 zł.
2. Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię Europejską w ramach
projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji/Uczestnictwa w przedsięwzięciu i akceptuję jego warunki.
4. Spełniam kryteria konieczne do rekrutacji uprawniające mnie do udziału w projekcie.
5. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
6. Deklaruję wypełnienie wszystkich obowiązków ciążących na mnie z tytułu uczestnictwa w projekcie, a
zwłaszcza: przestrzegania regulaminu uczestnictwa; podania koordynatorowi wszystkich danych niezbędnych
do uzupełnienia dokumentacji projektowej; udział w zajęciach przygotowawczych; przystąpienie do wszystkich
testów i ankiet ewaluacyjnych; czynny udział w rozpowszechnianiu rezultatów projektu; udostępnienia zdjęć
oraz filmów wykonanych przeze mnie w czasie mobilności i całego trwania projektu.
7. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dn.4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn.zm.) do celów promocyjnych
w przedsięwzięciu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych
i archiwizacyjnych do przedsięwzięcia, na stronie internetowej szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, na
stronie internetowej partnera projektu, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych
mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie. Zdjęcia te mogą być wykorzystane wyłącznie do promocji
i komunikacji Przedsięwzięcia.
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