
   
 

RPWS.08.05.01-26-0043/19 
„Dobry start”  
Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UCZNIA/UCZENNICY 
„Dobry start 2.0” 

RPWS.08.05.01-26-0043/19 
 
 

Ja, niżej podpisany/a, .……………………………….…….…… deklaruję udział/udział mojego dziecka* 
.……………………………….…….…… w projekcie „Dobry start 2.0”, realizowanym przez Certes Sp. 
z o.o., współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość 
szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i 
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 
 

 
Nazwa zajęć 

 
Wybieram Do kogo skierowany kurs 

Kurs i egzamin na prawo jazdy kategorii B □ Wszystkie szkoły 

Kurs i egzamin – wózki widłowe □ Wszystkie szkoły 

Kurs i egzamin – spawanie metodą 
TIG/MMA/MAG/MIG  

□ 
tylko uczniowie  ZSTI oraz ZSTiO 

Kurs – barista □ Wszystkie szkoły 

Staż zawodowy □ Wszystkie szkoły 

Doradztwo zawodowe  □ tylko uczniowie  ZSTI oraz ZSTiO 
 

OŚWIADCZENIA DO DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 
oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie „Dobry Start” i akceptuję jego treść oraz spełniam/moje dziecko 
spełnia* kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie określone w ww. 
Regulaminie. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środków z budżetu państwa w ramach RPO WŚ na lata 2014-
2020.  

3. Jestem świadomy/a, że złożenie przeze mnie dokumentów/dokumentów dotyczących mojego 
dziecka* nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie. 

4. Zgłaszając chęć udziału we wskazanych zajęciach deklaruję chęć uczestnictwa/uczestnictwa 
mojego dziecka* w zajęciach zaplanowanych w projekcie. 

5. Zobowiązuję się/ zobowiązuję moje dziecko* do systematycznego udziału w obowiązkowych i 
wybranych przez mnie zajęciach.  

6. Wyrażam zgodę na mój udział/udział mojego dziecka* w badaniach ankietowych, które będą 
przeprowadzane w ramach projektu. 

7. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*, zgodnie z 
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 666, z późn. zm.), do celów promocyjnych. 
 

  
 
 

miejscowość, data  czytelny podpis pełnoletniego ucznia/uczennicy/ 
rodzica***/opiekuna prawnego*** 

* niepotrzebne skreślić 
*** w przypadku ucznia niepełnoletniego 


