
 

 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UCZNIA/UCZENNICY 
„Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

w Aleksandrowie Łódzkim” RPLD.11.03.01-10-0065/19 
 

Ja, niżej podpisany/a, .……………………………….…….…… deklaruję udział/udział mojego dziecka* 
.……………………………….…….………………………… w projekcie „Podniesienie jakości 
kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim”, 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Działanie 
XI.3, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

 
Nazwa zajęć 

 
Wybieram 

Staż zawodowy □ 
Kurs operatora CNC □ 
Projektowanie grafiki komputerowej □ 
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D □ 
Logistyk spedytor □ 
Język branżowy – logistyk spedytor □ 

Operator wózków widłowych □ 

Szkolenie z coachingu □ 

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) □ 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 
oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim” i akceptuję jego treść oraz spełniam/moje 
dziecko spełnia* kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie określone w ww. 
Regulaminie. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środków z budżetu państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-
2020.  

3. Jestem świadomy/a, że złożenie przeze mnie dokumentów/dokumentów dotyczących mojego 
dziecka* nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie. 

4. Zgłaszając chęć udziału we wskazanych zajęciach deklaruję chęć uczestnictwa/uczestnictwa 
mojego dziecka* w zajęciach zaplanowanych w projekcie. 

5. Zobowiązuję się/ zobowiązuję moje dziecko* do systematycznego udziału w obowiązkowych 
i wybranych przez mnie zajęciach.  

6. Wyrażam zgodę na mój udział/udział mojego dziecka* w badaniach ankietowych, które będą 
przeprowadzane w ramach projektu. 

7. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*, zgodnie 
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.), do celów promocyjnych. 

  

miejscowość, data  
czytelny podpis pełnoletniego ucznia/uczennicy/ 

rodzica***/opiekuna prawnego*** 
* niepotrzebne skreślić 
*** w przypadku ucznia niepełnoletniego 


