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Załącznik nr 1c do Regulaminu Realizacji Projektu 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH 
KSZTAŁCENIE OGÓLNE NA TERENIE GMIN ZIEMI GORLICKIEJ” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, 
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
 

Ja, niżej podpisana/-y: 

Imię i Nazwisko   

Adres zamieszkania   

PESEL             

 
Deklaruję, że dobrowolnie wyrażam wolę na przystąpienie do udziału w Projekcie „Edukacja  
w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” nr RPMP.10.01.03-
12-0411/19 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym 
przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. 
 
Oświadczam, że: 

 Jeżeli w trakcie mojego udziału w Projekcie wystąpią okoliczności lub inne czynniki, prowadzące  
w konsekwencji do niekwalifikowania mnie do dalszego udziału w Projekcie, poinformuję o tym 
Beneficjenta. 

 Zobowiązuję się powiadomić Beneficjenta z odpowiednim wyprzedzeniem, o konieczności 
rezygnacji z udziału w Projekcie. 

 Zobowiązuję się do punktualnego i aktywnego uczestnictwa w wyznaczonych terminach, 
godzinach i miejscu w formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu. 

 Zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez Beneficjata na wsparcie, w przypadku 
rezygnacji z ze studiów podyplomowych lub szkolenia, w momencie, gdy Beneficjent nie będzie już 
miał możliwości zgłosić do udziału we wsparciu innego kandydata lub odzyskać wpłacone środki. 

 Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją Projektu. 

 Zobowiązuję się do przekazania na potrzeby Beneficjenta informacji oraz dostarczenia 
dokumentów potwierdzających wzrost kwalifikacji lub kompetencji po zakończeniu udziału  
w Projekcie.  

 Zostałam/-em poinformowana/-y, że Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez 
Beneficjenta dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją ww. Projektu. 
Niniejsza zgoda: 

 nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie, 

 obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane 
materiały promocyjne, spoty TV, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp., 

 mój wizerunek/głos/wypowiedź mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, 
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne, 

 dotyczy wszelkich zdjęć, nagrań itp. z moim udziałem wykonanych w trakcie trwania projektu na 
zlecenie i/lub przez Beneficjenta. 
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Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), 
względem Beneficjenta z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby jak 
w oświadczeniu. 

  
 
 

……………………………………………                                                                        ……………………………………………… 
            Miejscowość, data                      Czytelny podpis uczestniczki/-ka projektu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


