
  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO1 

Ja, niżej podpisany(a), ................................................................................................................., 

zam. .................…………………………...................................................................................., 

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 

oświadczam, że mój syn/córka2 ............................................................................................. 

uczęszczający(a) do szkoły: ……………………………………….............................………: 

 dobrowolnie przystępuje do udziału w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia 

misja uczelni", 

 spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w przedmiotowym 

projekcie, tj: jest uczniem/uczennicą2 szkoły ponadgimnazjalnej (liceum lub 

technikum) funkcjonującej na terenie miasta Rybnik lub Zabrze i w roku objętym 

cyklem zajęć dydaktycznych będzie uczęszczał(-a) do klasy drugiej3 lub trzeciej4, 

 zapoznał(-a) się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kreatywność 

bez barier - Trzecia misja uczelni” i zobowiązuje się do jego przestrzegania, 

 został(-a) poinformowany(-a), że projekt „Kreatywność bez barier - Trzecia misja 

uczelni" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

 we własnym zakresie ubezpieczę mojego syna/córkę2 od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, jeśli jeszcze nie posiada takiego ubezpieczenia, 

 wyraża zgodę, tak jak ja tę zgodę wyrażam, na wykorzystywanie jego/jej2 zdjęć 

i filmów z jego/jej2 wizerunkiem, wykonanych podczas działań realizowanych 

w ramach projektu dla celów informacyjno-promocyjnych realizowanych przez 

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej lub partnerów projektu 

„Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni" - Miasta Rybnik i Miasta Zabrza, 

 wyraża zgodę na uczestnictwo w działaniach monitorujących projekt, w szczególności 

do wypełniania niezbędnych ankiet i formularzy, 

 dane podane w "Oświadczeniu uczestnika projektu", jak również w "Arkuszu 

aplikacyjnym" są zgodne z prawdą, 

 jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za podawanie informacji niezgodnych 

z prawdą wynikającej z Kodeksu Karnego, 

 zobowiązuje się do wzięcia udziału w badaniu ankietowym (wypełnienie i przesłanie 

otrzymanego arkusza ankiety) po upływie jednego roku od zakończenia projektu, a ja 

dopilnuję wzięcia udziału w badaniu mojego dziecka. 

 

 

 

 

 
1 niewłaściwe skreślić 

2 wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku, gdy uczeń nie 

ukończył 18 lat 
3 w przypadku liceum lub technikum 

(miejscowość, data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

4 w przypadku wyłącznie technikum 


