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Załącznik nr 3 
 do REGULAMIN REKRUTACJI I  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17 
 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0” 

umowa o dofinansowanie projektu nr  WND-POWR.03.0.00-00-U145/17-00 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
 
Ja, ______________________________________________________________________________________________ 

Imię/imiona i nazwisko Uczestnika Projektu 

zamieszkały _____________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

(adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania) 
Nr PESEL ____________________________________________ 
 
 
deklaruję swoje uczestnictwo w projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17 pn.  „Warmińsko-
Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”,  wspófinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym 
 
Oświadczam, że: 
1) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w niniejszym Projekcie, akceptuję jego 

warunki oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania; 
2) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie, określone  

w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie; 
3) zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
4) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku do celów związanych z 

udokumentowaniem realizacji zajęć oraz realizacją działań informacyjno–promocyjnych Projektu. 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć 
mogą być zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie oraz stronach internetowych szkół biorących 
udział w Projekcie oraz w materiałach informacyjno- promocyjnych dotyczących projektu, 

5) zostałem/łam poinformowany/a o celu zbierania danych osobowych oraz obowiązku ich 
aktualizowania; 
 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z prawdą. 
 
 

 
Miejscowość ________________ dnia _______________ ______________________________ 
    czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 
 
 
 



 
Projekt pn. ,,Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”  
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Ja, ________________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Projektu 
 
 
wyrażam zgodzę na uczestnictwo mojego/mojej6 syna/córki6 w projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-
U145/17 pn.  „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”,  wspófinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 
oraz przyjmuję odpowiedzialność za złożone przez moje dziecko / podopiecznego oświadczenie. 
 
 

 
 
Miejscowość ________________ dnia _______________ 

 
 
______________________________ 

    czytelny podpis  
rodzica lub opiekuna prawnego 

 


