
         
 

Projekt: „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”  
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 

Załącznik  
do Zarządzenia Nr ……./2018 
Prezydenta Miasta Będzina 
z dnia ……………………….2018 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” 

realizowanym przez Miasto Będzin w ramach działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego, w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności 
kształcenia ogólnego – RPO WSL 2014-2020. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 
Uczestników Projektu pn. „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, 
te same szanse”. 

2. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

3. Liderem Projektu jest Miasto Będzin. 
4. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 

20, 42-500 Będzin, pokój: 121 
adres e-mail: fundusze.zewnetrzne@um.bedzin.pl 

5. Realizacja Projektu będzie się odbywała przy udziale 11 szkół, zwanych dalej 
Realizatorami tj.: 
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie, 
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie,  
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie, 
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie, 
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie,  
- Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie, 
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- Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie, 
- Gimnazjum nr 1 w Będzinie, 
- Klasy Gimnazjum nr 2 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 13 

w Będzinie,  
- Klasy Gimnazjum nr 5 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 3 

w Będzinie, 
- Klasy Gimnazjum nr 6 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 9 

w Będzinie. 

§ 2 

CELE PROJEKTU I ZAKRES WSPARCIA 

1. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie oferty edukacyjnej 
w będzińskich szkołach oraz na zwiększenie dostępności będzińskich 
uczniów do oferty kształcenia, która przyczyni się do rozwinięcia u nich 
kompetencji kluczowych. Mając na uwadze wymogi stawiane przed 
młodymi ludźmi na rynku pracy, w ramach planowanego projektu zostanie 
przeprowadzony szereg zajęć wspierających zarówno uczniów 
z trudnościami edukacyjnymi, jak i tych chcących rozwijać zainteresowania 
i uzdolnienia. Ponadto projekt przewiduje tworzenie w szkołach warunków 
do nauczania opartego na metodzie eksperymentu wraz z jego 
zastosowaniem w procesie uczenia. 

2. Zakres wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy każdej szkoły biorącej 
udział w projekcie.  

 
§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I ZASADY REKRUTACJI 

1. Uczestniczyć w Projekcie może uczeń/uczennica szkoły, który/-ra: 
a) osiągał/-ła niskie wyniki w nauce potwierdzone w opinii o gotowości 

szkolnej lub w ocenie opisowej w przypadku uczniów klas I-III; 
b)  w roku szkolnym poprzedzającym moment zgłoszenia do Projektu  
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osiągał/-ła niskie wyniki w nauce przedmiotów matematyczno- 
przyrodniczych – średnia poniżej 3,5 lub osiągnął/-ęła niską ocenę 
z przedmiotu objętego Projektem – średnia poniżej 3,5; 

c) posiada uzdolnienia lub dobre wyniki w nauce danego przedmiotu; 
d) dostarczy opinię nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy dotyczącą 

potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia. 
2. Lider wyznacza ramy czasowe rekrutacji i umieszcza stosowną informację 

na swojej stronie internetowej: www.bedzin.pl oraz przekazuje informację 
o rekrutacji wszystkim placówkom oświatowym biorącym udział w Projekcie. 

3. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie w Sekretariacie 
Szkoły kompletnie wypełnionych dokumentów: formularza zgłoszeniowego 
zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

4. Wyboru uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana 
przez Dyrektora Szkoły. 

5. W przypadku większej liczby zgłoszeń o pierwszeństwie udziału będzie 
decydowała średnia ocen, tzn. na zajęcia wyrównawcze jako pierwsi zostaną 
przyjęci uczniowie z najniższymi wynikami, natomiast na zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe uczniowie z najwyższymi wynikami. 

6. Kolejność zgłoszeń będzie kryterium pomocniczym. 
7. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans. 
8. Na podstawie ankiet zgłoszeniowych oraz załączonych opinii nauczyciela 

przedmiotu lub wychowawcy Komisja Rekrutacyjna utworzy listę 
rankingową kandydatów.  

9. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie utworzona lista 
rezerwowa. 

10. Zatwierdzenia ostatecznej listy Uczestników Projektu dokonuje Lider. 
11. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Uczestnik/-czka Projektu 

składa podpisane przez siebie oraz rodzica/opiekuna prawnego 
Oświadczenie Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2) oraz Deklarację 
uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 
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§ 4 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

1. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. 
2. Zajęcia odbywają się na terenie szkół uczestniczących w Projekcie. 
3. Zajęcia odbywają się w czasie poza zajęciami lekcyjnymi. 
4. Obowiązkiem uczestnika/-czki Projektu jest potwierdzanie własnoręcznym 

podpisem na liście obecności swojej obecności na każdych zajęciach/ 
wyjazdach edukacyjnych. 

5. Uczestni/-czka ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa 
w przydzielonych formach wsparcia. 

6. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych 
np. w przypadku choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym 
dokumentem. 

7. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet i formularzy 
związanych z realizowanym projektem.  

8. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych 
przypadkach, m.in. z przyczyn natury zdrowotnej, zmiany szkoły, 
przeprowadzki itp. i wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego 
uczestnika/-czki pisemnej rezygnacji uczestnika/-czki z uczestnictwa 
w Projekcie. Po otrzymaniu przez Beneficjenta oświadczenia o rezygnacji 
uczestnik/uczestniczka zostaje skreślona z listy uczestników.  

9. Lider zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/-czki z listy 
uczestników projektu w przypadku naruszeń postanowień niniejszego 
Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje 
Lider w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, o czym poinformuje uczestnika 
Projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia skreślenia.  
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§ 5 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie 
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 i ust. 11, akceptuje 
postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym 
Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Lider w oparciu o zapisy 
wniosku o dofinansowanie oraz w oparciu o wytyczne dla Instytucji 
biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

 
Załączniki:  

1. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), 
2. Oświadczenie Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2), 
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3). 
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”  

 

Nazwa szkoły:  

Data wpływu:  

Pieczęć szkoły: 

 
 
 
 
 

Podpis osoby przyjmującej  

 
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”. 

 

CZĘŚĆ 1. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI 

 

1.1. Dane podstawowe 

Imię: Nazwisko: 

PESEL: Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

 

1.2. Miejsce zamieszkania i dane kontaktowe 

Adres zamieszkania 
Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Adres do korespondencji 
(jeśli inny niż adres 
zamieszkania) 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: 

Adres e-mail:  

Preferowany sposób 
kontaktu: 

       [   ] telefon stacjonarny   [   ] telefon komórkowy   [   ] adres e-mail 
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CZĘŚĆ 2. KRYTERIA REKRUTACJI 

 

2.1. OCENY UZYSKANE W ROKU SZKOLNYM  ………../……….. 

Średnia ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, 
biologia, fizyka, chemia, geografia) 

 

Ocena roczna z matematyki  

Ocena roczna z biologii  

Ocena roczna z fizyki   

Ocena roczna z chemii  

Ocena roczna z geografii   

Ocena roczna z języka angielskiego  

Opinia o gotowości szkolnej/ocena opisowa (w przypadku załączenia kopii dokumentu, adnotacja w tym polu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CZĘŚĆ 3. FORMY WSPARCIA 

 
Poniżej znajduje się lista proponowanych form wsparcia. Zaznacz te zajęcia  
w których chciałbyś wziąć udział.  

□  
□  
□  
□  

 

………………………………………………..                      ……………………………………………………. 
        Podpis ucznia/uczennicy                                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa do projektu 
„Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”  i akceptuję jego zapisy. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Będzin z siedzibą                   
w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, zawartych w niniejszym formularzu, wyłącznie w celu 
realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne 
możliwości, te same szanse”, w szczególności rekrutacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości,                 
a także w celach archiwalnych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona 
dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), lit. b) i lit. e) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 
RODO).  

3. Potwierdzam otrzymanie od Miasta Będzin klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 ust. 1                  
i ust. 2 RODO, z którą się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości. 

4. Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 

 

………………………………………………..                      ……………………………………………………. 
        Podpis ucznia/uczennicy                                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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CZĘŚĆ 4. OPINIA WYCHOWAWCY/NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

……………………………………………… 
Podpis nauczyciela 
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CZĘŚĆ 5. DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PROJEKTU  

 

TAK/NIE  

 

Uzasadnienie:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 
3. ……………………………………………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby,  

której dane dotyczą 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO informuję, 
iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Będzinie 
jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin, (nr tel.: 
32 267 70 41-44, adres e-mail: um@um.bedzin.pl). Administrator prowadzi operacje przetwarzania 
następujących danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, 42-500 Będzin,                 
ul. 11 Listopada 20, telefon: 32 267 91 80; adres e-mail: iod@um.bedzin.pl. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. e) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obsługi projektu pn.: „Będzińskie Szkoły 
Górą! – różne możliwości, te same szanse”, w szczególności rekrutacji, kontroli, audytu                                      
i sprawozdawczości,  a także w celach archiwalnych.  
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą 
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru 
danych. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą 
przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 -2020. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zakwalifikowania jako uczestnika 
projektu pn.: „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

  

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te 
same szanse” przyjmuję do wiadomości, iż: 

 
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą 

przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: 
bip.slaskie.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres 
email: daneosobowe@slaskie.pl. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,  
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 

 udzielenia wsparcia 
 potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 
 monitoringu 
 ewaluacji 
 kontroli 
 audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 
 sprawozdawczości 
 rozliczenia projektu 
 odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 
 zachowania trwałości projektu 
 archiwizacji 
 badań i analiz. 

4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia   
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: 
Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu 
projekt  - Miasto Będzin, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20. 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym 
przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, 
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podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub 
kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom 
postępowań administracyjnych. 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia 
ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych 
przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.  

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić 
usunięcia moich danych osobowych. 

10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:  

1) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  udostępnię dane dot. mojego statusu 
na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego 
statusu na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

 

 

 

 

…..………………………….…………………… 

 

 

 

……………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
CZYTELNY PODPIS  

UCZESTNIKA PROJEKTU** 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu). 

**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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 Załącznik nr 3 

……………………………………………… 
                                                                                                                                      (miejscowość i data) 

 
Imię:  

Nazwisko:  

Numer PESEL:  

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” 
realizowanym przez Miasto Będzin w ramach działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego, w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego – RPO WSL 2014-2020 
 

Deklaruję udział w projekcie „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowanym przez MIASTO BĘDZIN w ramach działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa 
efektywności kształcenia ogólnego – RPO WSL 2014-2020. 

Oświadczam, iż: 
1) zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Będzińskie 

Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” i akceptuję jego warunki; 
2) spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie, określone w §3 Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same 
szanse”; 

3) znane mi są zasady udziału w projekcie, a tym samym zobowiązuję się do systematycznego 
udziału w zajęciach, do których zostałam/-em zakwalifikowana/-y; 

4) zostałam/-em poinformowana/-y, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,                        
w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – RPO WSL                
2014-2020; 

5) wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych 
badaniach dotyczących realizowanego projektu; 

6) wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku                       
w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu.  
Pouczona/-y i świadoma/-y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych                          

z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w złożonych przeze mnie dokumentach 
odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą. 
 
 
………………………………………………..                                        …………………………………………………………. 
      Podpis uczestnika/-czki                                                      Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


