DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Szkoła z polotem” nr RPMA.10.03.01-14-7162/16
Deklaracja uczestnictwa w projekcie:
Deklaruję udział w projekcie „Szkoła z polotem”, realizowanym przez Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
Mam świadomość, że projekt w którym będę uczestniczyć jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. – Priorytet X – Działanie 10.3 –
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
1.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem:
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”
projektu „Szkoła z polotem” i zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień.

2.

Oświadczenie o zgodności ww. danych z prawdą:
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia zgodnie
z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) oświadczam,
że dane podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

3.

Oświadczenie o zgodzie na udział w badaniach ewaluacyjnych:
Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie realizacji
projektu „Szkoła z polotem” oraz po jego zakończeniu.

4.

Oświadczenie o zgodzie na badania lekarskie:
Oświadczam, iż poddam się badaniom lekarskim, niezbędnym do realizacji szkolenia „Operator
Bezzałogowego Statku Powietrznego z uprawnieniami VLOS” oraz organizacji stażu w ramach
projektu „Szkoła z polotem”.

Zobowiązuję się do:
1.

wypełnienia formularzy, ankiet i innych dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu
wymaganych
przez
Organizatorów
w
trakcie
trwania
Projektu
oraz
w okresie do 4 tygodni od zakończenia projektu „Szkoła z polotem”.

2.

systematycznego udziału we wszystkich zadeklarowanych w ramach projektu formach wsparcia,
w tym w egzaminach zawodowych, w projekcie „Szkoła z polotem”.

3.

potwierdzania swojego uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, jak również odbioru
wszelkich materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, cateringu itp.

Warszawa, dnia ……………………………..…… r.

…………………………………………………………………………………….
Czytelny podpis uczestnika projektu /rodzica uczestnika
projektu/opiekuna prawnego uczestnika projektu1

