
 

Dotyczy projektu: „Małopolska Chmura edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (VI edycja) Licea Ogólnokształcące”  

Załącznik nr 2 do Regulaminu w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna (VI edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków” 

 

I. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

Dotyczy  PROJEKTU wniosek nr  RPMP.10.01.04-12-0022/21 

 

„Małopolska Chmura Edukacyjna  w Gminie Miejskiej Kraków (VI edycja) Licea Ogólnokształcące” współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ja, niżej podpisany: 

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

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Legitymujący się dowodem osobistym*/legitymacją (seria i numer, data i organ wydania)  

…………………………………………………………………………………………………………………………, 

Jestem uczniem szkoły: ……………………………………………………………………………………………... 

Zamieszkały: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu …………………………………adres e-mail ……………………………………………………………. 

1. Oświadczam, że przystępuję do projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna  w Gminie Miejskiej Kraków (VI edycja) Licea 
Ogólnokształcące”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zobowiązuję  się do potwierdzania swojej obecności na zajęciach związanych 
z realizacją projektu oraz do podpisywania i  przekazywania wszelkich niezbędnych dokumentów, wymaganych przez Instytucję Nadzorującą. 

2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie.  

3. Wyrażam zgodę na udostępnienie i wykorzystanie mojego wizerunku który może być wykorzystane do: zdjęć, które będą zamieszczone na 
stronie internetowej projektu oraz wykorzystywane w publikacjach związanych z promocją projekt u. Zgoda dotyczy mojego  wizerunku, który 

może być utrwalony w postaci fotografii   i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) utrwalonych w ramach realizacji Projektu  /w tym lekcji 
on-line/ oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie w zasobach Chmury Edukacyjnej, udostępnienie na stronie internetowej 

projektu, publikację w mediach, prasie i programach w związku z publikacją informacji o projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna (VI 

edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków”. Dopuszczam możliwość przetwarzania mojego wizerunku poprzez: kadrowanie, 

obróbkę cyfrową itp. Mój wizerunek może być utrwalany oraz wykorzystywany i rozpowszechniany  najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.  

4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.  

5. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

6. Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

Podpis UCZESTNIKA    Miejsce i data przystąpienia do projektu : 

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

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego* UCZESTNIKA Miejsce i data wyrażenia zgody na przystąpienia do projektu: 

……………………………………………………               ……………………………………………………………… 

 

*(niepotrzebne skreślić) 
  


