Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i uczestnictwa
w zajęciach „Kreatora innowacyjności” realizowanego
w ramach projektu „Kreator młodych talentów”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
„KREATORA INNOWACYJNOŚCI” REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
„KREATOR MŁODYCH TALENTÓW”

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

1. Oświadczam, że jestem: (należy postawić znak "x" w odpowiednim kwadracie)
 rodzicem ucznia przystępującego do projektu, posiadającym prawa rodzicielskie względem
niego,
 opiekunem prawnym ucznia przystępującego do projektu
oraz, że ………………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)
jest uczniem szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej* prowadzącej kształcenie ogólne mającej siedzibę
w województwie opolskim:
……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły)
i będzie uczestniczył/a w zajęciach „Kreatora Innowacyjności” realizowanego w ramach projektu „Kreator
młodych talentów”. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Opolską, w ramach Priorytetu IX, działania
9.1, poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.


pełnoletnim uczniem szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej* prowadzącej kształcenie
ogólne mającej siedzibę w województwie opolskim:

……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły)
i będę uczestniczył/a w zajęciach „Kreatora Innowacyjności” realizowanego w ramach projektu „Kreator
młodych talentów”. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Opolską, w ramach Priorytetu IX, działania
9.1, poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w zajęciach „Kreatora
Innowacyjności” realizowanego w ramach projektu „Kreator młodych talentów” i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
3. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
zawartych w niniejszym formularzu przez Politechnikę Opolską na potrzeby rekrutacji, organizacji zajęć,
monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu POKL/1/9.1.2/07/2009 pt. „Kreator młodych talentów”.
Zostałem poinformowany o celu zbierania danych osobowych, prawie wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania, obowiązku podania danych i o jego podstawie prawnej.
4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby projektu.

5. W związku z obowiązkiem nałożonym przez Komisję Europejską na Państwa Członkowskie dotyczącym
badania sytuacji beneficjentów ostatecznych 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, wyrażam
również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu „Kreator młodych talentów”.
6. Oświadczam także, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach
promocyjno-informacyjnych realizowanych w ramach projektu „Kreator młodych talentów”, zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z późn. zm.).
7. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa w zajęciach „Kreatora Innowacyjności”
pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
W związku z tym jako:
 rodzic/opiekun* prawny Uczestnika projektu zobowiązuję się do zapewnienia uczestnictwa ucznia
w zajęciach „Kreatora Innowacyjności” w ramach projektu „Kreator młodych talentów”
w przypadku wytypowania go do udziału w projekcie,
 Uczestnik projektu zobowiązuję się do uczestniczenia w zajęciach „Kreatora Innowacyjności”
w ramach projektu „Kreator młodych talentów” w przypadku wytypowania mnie do udziału
w projekcie.
Pouczony i świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
oświadczam niniejszym, że spełniam/uczeń spełnia* kryteria uczestnictwa w projekcie.

Opole, dn. …………………………….

………..……..….........................................
podpis pełnoletniego Uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

UWAGA:
Formularz zgłoszeniowy jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym wyrażenie zgody przez pełnoletniego Uczestnika/
rodzica lub opiekuna prawnego* na udział w zajęciach „Kreatora Innowacyjności”.

Procedurę naboru i zasady uczestnictwa określa Regulamin naboru i uczestnictwa w zajęciach „Kreatora
Innowacyjności” realizowanych w ramach projektu „Kreator młodych talentów”, który jest dostępny na
stronie internetowej projektu www.kmt.po.opole.pl, oraz w biurze projektu – w Dziale Analiz i Planowania
Rozwoju,
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, pok. E 21.
*niepotrzebne skreślić

