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 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
BEZ ZBĘDNEGO WKUWANIA ROZWIJAJ SWOJE ZAINTERESOWANIA 

 
Deklaruję udział mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko ucznia) 
 

w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu pn. Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje 
zainteresowania, trwającego od 1.03.2022 r. do 30.06.2023 r. (Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności 
kształcenia ogólnego – konkurs) 

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

(wybrane kółko zainteresowań – matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, j. angielski lub j. niemiecki) 

 
 
Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
W związku z tym jako rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązuję się do: 
1) punktualnego, systematycznego i aktywnego uczestnictwa dziecka w zajęciach; 
2) zapewnienia bezpieczeństwa swojego dziecka w drodze do miejsca i z miejsca odbywania zajęć dodatkowych; 
3) wypełniania ankiet oceniających realizację projektu oraz innych dokumentów do celów monitoringu, 
sprawozdawczości, kontroli, ewaluacji i promocji; 
4) współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz Biurem projektu; 
5) zapoznania z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

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

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach wykonanych w celu 

tworzenia materiałów prasowych, ich publikacji na stronach internetowych Miejskiego Centrum Edukacji 

w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr …… w Knurowie, promocji w lokalnych mediach, a także na 

udostępnianie dokumentacji fotograficznej w celu potwierdzenia prawidłowej realizacji projektu pn. „Bez zbędnego 

wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania”, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1062) – wyrażenie zgody jest dobrowolne, odmowa nie jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach niniejszego projektu. 

 

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

 
 


