
          

                                                                

DEKLARACJA UDZIAŁU W STAŻU ZAGRANICZNYM

projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -
"Młodzi fachowcy na europejskim rynku pracy – rzemieślnicze staże w Hiszpanii"  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego NR UMOWY POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036296

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Kształcę się w szkole: ……………………………………………………………………………………………………..............................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły)

w zawodzie :…………………………………………………………………………..………………………… Klasa ……………………………

Deklaruje  uczestnictwo  w  projekcie  nr  POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036296  "Młodzi  fachowcy  na
europejskim  rynku  pracy  –  rzemieślnicze  staże  w  Hiszpanii"  w  ramach  projektu  Ponadnarodowa
mobilność  uczniów  i  absolwentów  oraz  kadry  kształcenia  zawodowego  Program  Operacyjny  Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, określone w 
Regulaminie Rekrutacji do projektu.

2.  Zostałem/łam zapoznany/a  z  Regulaminem rekrutacji  i  uczestnictwa w Projekcie,  akceptuję  zasady
udziału w projekcie oraz zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

3.  Oświadczam,  że  stan  zdrowia  mojego  syna/córki  pozwala  na  uczestnictwo  w  zagranicznym  stażu
zawodowym oraz  we wszystkich obowiązkowych zajęciach przygotowujących do wyjazdu. 

4. Pouczenie:  Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej.

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

/Miejscowość i data/                                        /Podpis ucznia/                                         /Podpis prawnego opiekuna ucznia/



          

                                                                

Formularz zgłoszenia
do projektu nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036296 "Młodzi rzemieślnicy’’

 (wyjazd: 10.02.2018 – 24.02.2018)

Imię (imiona) ………………………….........................……….  Nazwisko …………….........................………...........……………………

Imiona rodziców ………………………………………...........................................……………………................................................

Data i miejsce urodzenia……………..……………....................................................………Płeć…………..................................

PESEL ……………………..............................................……. Wiek w chwili przystąpienia do projektu ……………….........……

Adres zameldowania stałego                wieś                    miasto od 5- 20 tys. mieszk.            miasto pow. 20 tys. mieszk.  

………………….......................……………………………………………………………......................................................…………………..
(ulica, numer domu, numer mieszkania)

Kod pocztowy ………………................................…… Miejscowość/poczta………...................................………………………

Województwo …………………………………………………………………………………

Nr tel. rodzica …………...........................………………..Nr tel. komórkowego………............................................…………

E-mail ………………………......................……....................................................................................
 
Nazwa zawodu:…………………………………………………………………………………..

 

…………..............…                                                                              ………………………….......................………………….. 
           Pieczęć szkoły                                                                                                                                    Podpis  wychowawcy  klasy

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

Jestem świadoma/y, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym
zobowiązuję  się  do  uczestnictwa  mojego  dziecka  w  zajęciach  organizowanych  w  ramach  projektu  i  przestrzegania  przez
córkę/syna  Regulaminu  uczestnictwa  w  projekcie  oraz  brania  udziału  w  badaniach  ankietowych  dotyczących  rezultatów
projektu.  Jestem  świadoma/y,  że  obecność  na  zajęciach  jest  obowiązkowa.  Usprawiedliwione  będą  tylko  nieobecności
spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami  losowymi.  Pisemne usprawiedliwienie nieobecności  przekażę osobie
prowadzącej zajęcia w celu uzupełnienia dokumentacji projektu.
Zapoznałam/em  się  z  zasadami  rekrutacji  i  uczestnictwa  oraz  oświadczam,  że  dziecko  wyraża  chęć  i  spełnia  warunki
uczestnictwa w projekcie. W przypadkach losowych zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania realizatora projektu o
rezygnacji z udziału w projekcie. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji ze stażu lub wykluczenia (z winy uczestnika) mojego
dziecka ze stażu w czasie jego trwania, zobowiązuję się do poniesienia kosztów udziału w projekcie i odbiór uczestnika na
własny koszt. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji ze stażu w momencie po zakupie imiennego biletu lotniczego,
zobowiązuję się do poniesienia standardowej opłaty za zmianę rezerwacji w wysokości 150,00 euro.

……………................…….                    ……………….............……….............…..                ……………………….......................………….
 /Miejscowość i data/                                                      /Podpis ucznia/                                                         /Podpis prawnego opiekuna ucznia/



          

                                                                

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

"Młodzi fachowcy na europejskim rynku pracy – rzemieślnicze staże w Hiszpanii"  
nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036296

W związku z  przystąpieniem do projektu  pn.  Ponadnarodowa mobilność  uczniów i  absolwentów oraz  kadry kształcenia
zawodowego oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b) rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1304/2013  z  dnia  17  grudnia  2013  r.  w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 470),

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.);

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b) rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1304/2013  z  dnia  17  grudnia  2013  r.  w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020,

d) rozporządzenia  wykonawczego  Komisji  (UE)  nr  1011/2014  z  dnia  22  września  2014  r.  ustanawiającego
szczegółowe przepisy  wykonawcze do rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji  określonych informacji  oraz szczegółowe przepisy
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi
i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).



          

                                                                
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu "Młodzi fachowcy na europejskim rynku pracy

–  rzemieślnicze  staże  w  Hiszpanii"  -  Ponadnarodowa  mobilność  uczniów  i  absolwentów  oraz  kadry  kształcenia
zawodowego, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej,  beneficjentowi realizującemu projekt -
Fundacja  Rozwoju Systemu Edukacji,  Al.  Jerozolimskie  142A ,  02-305 Warszawa  oraz  podmiotom, które  na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – (nazwa i adres ww. podmiotów):

 Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, 

                33-300 Nowy Sącz ul. Żółkiewskiego 18

                                                                                                                                                                     Pieczęć

 Move On Solutions S.L. C/ Arquitectura, 2, Torre 11, 

Planta 4ª, Oficina 1,  41015 Sevilla, Hiszpania

5. Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  realizującym  badania  ewaluacyjne  na  zlecenie  Instytucji
Zarządzającej  lub  beneficjenta.  Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  również  powierzone  specjalistycznym  firmom,
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach projektu.

7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na
rynku  pracy  oraz  informacje  na  temat  udziału  w  kształceniu  lub  szkoleniu  oraz  uzyskania  kwalifikacji  lub  nabycia
kompetencji.

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………        ……………………………………………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane również przez jej prawnego opiekuna.


