DEKLARACJA UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE (uczeń)
Ja, niżej podpisana/y
…………………………………………………..........................……………………………....
(imię i nazwisko)
deklaruję udział mojego syna/córki
……………………………………………………………………….…………………………..
(imię i nazwisko)
PESEL………………………………………………..…………………
Wiek…………………..……………………………....................
Adres zamieszkania…………………......................................................................
Telefon opiekuna prawnego ………………
………………............ e-mail
mail opiekuna prawnego
........................................................................
Uczeń/Uczennica Zespół Szkół Morskich ul. Sołtana 2 72-602
602 Świnoujście
Klasa…………………….……
w

projekcie

pt.

„Otwieramy
Otwieramy

drzwi

do

zatrudnienia”

(umowa

nr

.........................................) realizowanym przez Północny Związek Pracodawców,
ul. Ludomiła Rayskiego 23/2, 70
70-442
442 Szczecin w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskieg
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Północny Związek Pracodawców

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442
442 Szczecin tel. 91 4882112, fax 91 4882112 www.pzp.szczecin.pl
e-mail: pracodawcy@pzp.szczecin.pl

Oświadczam, że:
1. Zostałem/am poinformowany/a, że udział mojego dziecka w wybranej formie
wsparcia, finansowany jest w ramach projektu „„Otwieramy
Otwieramy drzwi do
zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Zachodniop
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
2. W momencie rozpoczęcia udziału w działaniach w ramach projektu moje
dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych mojego dziecka w celu monitorowania i ewaluacji projektu.
4. Zostałem poinformowany o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi
administratorzy danych osobowych mojego dziecka, co potwierdziłem/am
własnoręcznym podpisem na
na:
a) Oświadczenie Uczestnika Projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniop
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
b) Oświadczenie Uczestnika Projektu (wyrażenie zgody na p
przetwarzanie
rzetwarzanie
danych
osobowych w odniesieniu do zbioru: Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych).
5. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.
6. Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Otwieramy
Otwieramy
drzwi do zatrudnienia” i zgadzam się z wszystkimi jego postanowieniami oraz
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby
realizacji i promocji projektu „„Otwieramy drzwi do zatrudnienia”
8. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach, które będą
przeprowadzane w ramach projektu.
9. Zgłaszając chęć udziału we wskazanych zajęciach deklaruję chęć uczestnictwa w
wyjazdach edukacyjnych, o ile będą przewidziane dla tego rodzaju zajęć.
10. Przyjmuję do wiadomości, że:
a) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w
ramach Projektu,
b) mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania,
c) będę informować o wszelkich zmianach danych kontaktowych mojego
dziecka.

Północny Związek Pracodawców

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442
442 Szczecin tel. 91 4882112, fax 91 4882112 www.pzp.szczecin.pl
e-mail: pracodawcy@pzp.szczecin.pl

11. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/na o odpowiedzialności za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą.
12. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i mate
materiałów filmowych
zawierających wizerunek mego dziecka powstałych w wyniku realizacji
projektu na stronach internetowych projektu oraz dokumentacji
projektowej.

…………….……………………………………………
………………………………………
Miejscowość, data czytelny podpis uczestnika projektu r o d z i ca /
opiekuna prawnego
Pouczenie:
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno
zostać podpisane przez jej rodzica/ opiekuna prawnego.

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA DO PROJEKTU:

Północny Związek Pracodawców

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442
442 Szczecin tel. 91 4882112, fax 91 4882112 www.pzp.szczecin.pl
e-mail: pracodawcy@pzp.szczecin.pl

Dane osobowe ucznia
Nazwisko
Imię
PESEL
Data urodzenia (RRRR-MM-DD)
DD)
Płeć (zakreślić właściwą)

K

M

Adres zamieszkania ucznia
Województwo
Powiat, gmina
Kod pocztowy i poczta
Miejscowość zamieszkania
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Telefon kontaktowy rodziców
Szkoła
Adres szkoły

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2 72-602
602 Świnoujście

Klasa

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )

Nazwa szkoły

Inne dane (zaznaczyć właściwą odpowiedź) – wypełnienie nieobowiązkowe
Osoba należąca do mniejszości
narodowej
lub
etnicznej,
migrant,
osoba
obcego
pochodzenia

TAK
/ NIE

Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań

TAK /
NIE

Osoba z niepełnosprawnościami

TAK
/ NIE

Osoba żyjąca w gospodarstwie
składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu

TAK /
NIE

Osoba przebywająca w
gospodarstwie domowym bez osób
pracujących

TAK
/ NIE

w tym: w gospodarstwie domowym z
dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu

TAK /
NIE

Osoba w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej (innej niż
wymienione powyżej)

……………………………………
(data)

Północny Związek Pracodawców

TAK
/ NIE

…………..…………………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika/rodzica
uczestnika/
/ opiekuna
prawnego dziecka)

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442
442 Szczecin tel. 91 4882112, fax 91 4882112 www.pzp.szczecin.pl
e-mail: pracodawcy@pzp.szczecin.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„OTWIERAMY
OTWIERAMY DRZWI DO ZATRUDNIENIA”

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w w projekcie pt. „Otwieramy
Otwieramy drzwi do
zatrudnienia”
(umowa nr .........................................) realizowanym przez
Północny Związek Pracodawców, ul. Ludomiła Rayskiego 23/2, 70-442
442 Szczecin w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014
2014-2020.
2. Projekt realizowany jest przez Północny Związek Pracodawców
1. Działania realizowane są na terenie Miasta Świnoujście na rzecz Ucz
Uczestników Projektu
spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3
2. Projekt realizowany jest od 01.09.2017 do 31.08.2020
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji
Projektu pozostaje w gestii Północnego Związku Pracodawców
§2
Założenia Projektu
1. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej 26 szkół
podstawowych w Rybniku oraz stworzenie możliwości równego dostępu 6500 uczniom do
edukacji poza godzinami lekcyjnymi poprzez op
opracowanie
racowanie i wdrożenie programów
rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost
kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych.
2. Wsparcie kierowane jest do 129 uczniów z Zespołu Szkół Morskich ul.
ul Sołtana 2 72-602
Świnoujście
3. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
a) doradztwo zawodowe indywidualne oraz grupowe dla uczniów/uczennic
b) szkolenia zawodowe dla uczniów/uczennic
c) pomoc stypendialna dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych
d) zajęcia dla uczniów/uczennic na uczelni wyższej
e) zajęcia typu „Odwrócona szkoła”
4. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły jak również i poza .

Północny Związek Pracodawców

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442
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§3
Zasady rekrutacji

1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie szkolny koordynator przy współudziale
nauczycieli
ycieli danej szkoły.
2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu.
3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z godnie z zasadą równych szans w
dostępie do udziału zajęciach realizowanych w ramach projektu.
4. Procedura rekrutacji obejm
obejmuje następujące etapy:
 złożenie przez kandydata wypełnionego formularza zgłoszeniowego
(załącznik
nr 1) stanowiącego deklarację uczestnictwa w projekcie,
 zgody rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich) na
udział
ał w zajęciach w realizowanych w ramach projektu,
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu,
5. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę uczestników Projektu.
§4
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do:
a) udziału w zajęciach gwarantowanych przez program,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
d) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w danych zajęciach Projektu,
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) obecności na zajęciach,
c) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub
opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach,
d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio
monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
3. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny.
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§5
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnac
rezygnacja zostanie
zgłoszona do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem złożenia
pisemnej rezygnacji
2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału
w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub
chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia
o przyczynie rezygnacji.
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecnoś
nieobecności
ci przekraczających więcej niż 40%
4
zrealizowanych zajęć, realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika
z grupy.
4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje
utworzenie listy rezerwowych u
uczestników.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje
pierwsza osoba z listy rezerwowej
6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu
z listy osób biorących udział w zajęciach realizow
realizowanych w ramach Projektu w przypadku
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu z udziału
w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów
dydaktycznych, pozostających
ostających w nienaruszonym stanie
§6
Zasady monitoringu i kontroli

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu
osobom zaangażowanym w realizac
realizację
ję projektu jak również osobom i instytucjom
zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

Północny Związek Pracodawców

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442
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§7
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika
Projektu.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz w Zespół
Szkół Morskich ul. Sołtana 2 72
72-602 Świnoujście

……………………………………
(data)

Północny Związek Pracodawców

…………..…………………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika/ rodzica / opiekuna
prawnego dziecka)

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442
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