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Załącznik  do zarządzenia nr 18/2011/2012 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 7  
w Tychach 

z dnia 18 stycznia 2012 r. 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 
W PROJEKCIE 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością”. 
ZASADY REALIZACJI PROJEKTU 

2012/2013 ROK 
 
 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz realizacji projektu „Szkoła Dobrego Smaku 
Twoją Przyszłością”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 
Działania 9.2 „Podniesie  jakości szkolnictwa zawodowego”,  
2. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Zespół Szkół nr 7 w Tychach, ul. Browarowa 1a,  
43-100 Tychy. 
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą (IP) – Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. 
4. Okres realizacji projektu: 02.01.2012r. – 30.06.2013 r. 
5. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 150 osób. 
6. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-IV Technikum w Zespole Szkół nr 7 w Tychach. 
7. Każdy uczestnik będzie mógł brać udział w jednym z zajęć: 
1) Historia na talerzu czyli wędrówki szlakiem polskich kuchni regionalnych 
2) Zaczarowany świat słodkich dekoracji 
3) Finezyjne owocowo – warzywne dekoracje stołów okolicznościowych 
4) Moda na zdrowie – program kulinarny po angielsku 
8. Uzupełnieniem zajęć będą wycieczki i obozy naukowe prowadzone zgodnie z programem 
opracowanym przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia. 
9. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, którzy będą realizować 
programy rozwojowe w ramach projektu. 

 
§ 2 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
1) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 
2) wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych składających się z: 
formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika 
projektu „Szkoła dobrego Smaku Twoją Przyszłością ” o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (dokumenty dostępne będą na stronie internetowej 
http://www.zs7.tychy.edu.pl oraz w sekretariacie szkoły i biurze projektu). 
2. Zakwalifikowanie do projektu odbywa się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń uczestników, z 
zachowanie założeń wynikających z konieczności zapewnienie równości szans. 
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§ 3 

Zasady kwalifikacji uczestników 
1. Kwalifikacja uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną. 
2. Rekrutacja w roku szkolnym 2011/2012 będzie  prowadzona w dwóch terminach do 6 lutego 2012 
 i 15 maja .Rekrutacja uzupełniająca jest możliwa do 13 lutego 2012 roku i 20 maja 2012 roku. 
Rekrutacja w roku szkolnym 2012/2013 będzie prowadzona do 10 września 2012 i 11 stycznia 2013 
Rekrutacja uzupełniająca do 15 września 2012 r i do 18 stycznia 2013 roku. 
3. Procedura rekrutacji w odniesieniu do poszczególnych zadań będzie obejmowała: 
1) „Historia na talerzu czyli wędrówki szlakiem polskich kuchni regionalnych” 
Czas trwania zajęć : luty 2012 – sierpień 2012 
Liczba grup i uczestników:  3 grupy po 8 uczestników ( 24 uczestników) 
Zajęcia dla uczniów reprezentujących zawody: technik hotelarstwa, kucharz, technik organizacji usług 
gastronomicznych. 
 
Kryteria naboru: 

1) wypełniona własnoręcznie deklaracje uczestnictwa – załącznik 1 do Regulaminu 
2) pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów – załącznik 2 do Regulaminu 
3) wypełniona przez uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych                         

załącznik 3 do Regulaminu. 
2) „Zaczarowany świat słodkich dekoracji” 
Czas trwania zajęć : luty 2012 – maja 2013 
Liczba grup i uczestników:  10 grup po 5 uczestników ( 50 uczestników) 
Zajęcia dla uczniów reprezentujących zawody: technik żywienia gospodarstwa domowego, technik 
organizacji usług gastronomicznych, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych ( nowy 
zawód od września 2012) 
 
Kryteria naboru: 

1) wypełniona własnoręcznie deklaracje uczestnictwa – załącznik 1 do Regulaminu 
2) pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów – załącznik 2 do Regulaminu 
3) wypełniona przez uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych                          

załącznik 3 do Regulaminu. 
3) „Finezyjne owocowo – warzywne dekoracje stołów okolicznościowych” 
Czas trwania zajęć : luty 2012 – maja 2013 
Liczba grup i uczestników:  8 grup po 6 uczestników ( 48 uczestników) 
Zajęcia dla uczniów reprezentujących zawody: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik 
organizacji usług gastronomicznych,  kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych ( nowy 
zawód od września 2012) 
 
Kryteria naboru: 

1) wypełniona własnoręcznie deklaracje uczestnictwa – załącznik 1 do Regulaminu 
2) pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów – załącznik 2 do Regulaminu 
3) wypełniona przez uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych                         

załącznik 3 do Regulaminu. 
4) „Moda na zdrowie – program kulinarny po angielsku” 
Czas trwania zajęć : luty 2012 – maja 2013 
Liczba grup i uczestników:  6 grup po 8 uczestników ( 48 uczestników) 
Zajęcia dla uczniów reprezentujących zawody: technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa 
domowego, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz, technik żywienia i usług 
gastronomicznych ( nowy zawód od września 2012) 
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Kryteria naboru: 

1) wypełniona własnoręcznie deklaracje uczestnictwa – załącznik 1 do Regulaminu 
2) pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów – załącznik 2 do Regulaminu 
3) wypełniona przez uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych                         

załącznik 3 do Regulaminu. 
4. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę: 
1) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 2, ust. 1, 
2) kolejność zgłoszeń. 
3) W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastosowana zostanie dodatkowa zasada: 
- trudna sytuacja życiowa, zagrożenia patologią, ubóstwo potwierdzona opinią wychowawcy. 
5. Na podstawie prac Komisji Rekrutacyjnej zostanie stworzona lista podstawowa osób 
zakwalifikowanych do udziału w projekcie. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej uczestnicy zostaną 
poinformowani poprzez powieszenie list osób zakwalifikowanych w budynku szkoły na stronie 
internetowej szkoły 

§ 4 
Uczestnictwo w projekcie 

1. Nabór jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych uczniów Technikum  Zespołu Szkół nr 7  
w Tychach. 
2. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w Zespole Szkół nr 7 w Tychach w grupach:  
1) „Historia na talerzu czyli wędrówki szlakiem polskich kuchni regionalnych” - 3 grupy po 8 
uczestników ( 24 uczestników), 
2)  „Zaczarowany świat słodkich dekoracji” - 10 grup po 5 uczestników ( 50 uczestników), 
3) „Finezyjne owocowo – warzywne dekoracje stołów okolicznościowych” - 8 grup po 6 
uczestników ( 48 uczestników), 
4) „Moda na zdrowie – program kulinarny po angielsku” - 6 grup po 8 uczestników (48 uczestników). 
3. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik zobowiązuje się do wyjaśnienia powodów 
nieobecności . 
4. Uczestnik, u którego stwierdzono regularną nieusprawiedliwioną absencję na zajęciach zostanie 
skreślony z listy uczestników. 
6. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zajęcia otrzymają certyfikaty uczestnictwa. 

 
§ 5 

Obowiązki uczestników 
1. Do obowiązków uczestników projektu należy: 
1) przestrzeganie niniejszego Regulaminu 
2) punktualne przychodzenie na zajęcia 
3) rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących zajęcia 
4) poddawanie się monitoringowi. 
2. Nauczyciel potwierdza obecność uczestników na zajęciach. 
3. Uczestnicy  i  ich  rodzice / opiekunowie prawni  zobowiązani  są  do  wypełnienia ankiet 
monitorujących. 
4. Informacje, o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania się 
z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej. 
5. Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Niewyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia          
w ramach projektu. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez projektodawcę wyłącznie w celu udzielenia wsparcia 
realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach programu. 
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7. Uczestnik projektu wyraża zgodę na zamieszczanie na podstronie projektu zdjęć dokumentujących 
realizację zajęć. Wyboru zdjęć dokonuje koordynator projektu po konsultacji z nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia. 

§ 6 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn 
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika                    
w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności     
w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, nauczyciela lub pracownika biura 
projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 

 
§ 7 

Zarządzanie i administrowanie projektem 
1. Zarządzanie i administrowanie projektem obejmuje działania związane z wyłonieniem                         
i zatrudnieniem pracowników do obsługi projektu (koordynator, koordynator szkolny, specjalista ds. 
rozliczeń, kancelaria prawna), organizacją biura projektu (adaptacja pomieszczenia, zakup sprzętu 
niezbędnego do obsługi projektu, zakup materiałów biurowych), zatrudnienie nauczycieli 
realizujących zajęcia dydaktyczne z uczniami i uczennicami. Późniejsza działalność biura projektu 
związana będzie z prowadzeniem rekrutacji wśród uczniów i uczennic (zgodnie z zasadą gender), 
obsługą administracyjno-finansową projektu, dokonywaniem zakupów pomocy dydaktycznych, 
materiałów i usług (pod nadzorem kancelarii prawnej, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień 
publicznych), monitoringiem, ewaluacją, sprawozdawczością i rozliczaniem przyznanego 
dofinansowania. Dla realizacji projektu został otwarty nowy rachunek bankowy. 
2. Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu sprawować będzie dyrektor Zespołu Szkół nr 7  
w Tychach. 
3. Koordynator odpowiedzialny będzie za wykonanie zadań związanych z realizacją projektu, 
zgodność wykonywanych zadań z harmonogramem projektu, przeprowadzenie rekrutacji 
uczestników, zarządzanie projektem, prowadzenie dokumentacji biurowej, jego monitoring  
i prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz dokonywanie zakupów zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
4. Szkolny koordynator odpowiedzialny będzie za prowadzenie biura, monitoring i ewaluacja 
projektu, monitoring i ewaluacja projektu, sprawozdawczość,  uzupełnianie formularza PEFS, 
przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu, prowadzenie bieżącej dokumentacji 
projektu oraz współpraca i pomoc koordynatorowi projektu. 

5. Specjalista ds. rozliczeń odpowiedzialny będzie za  sporządzanie wniosków o płatność w części 
finansowej, harmonogramów płatności. 
6. W ramach projektu inne czynności administracyjne - finansowe będą wykonywać główny księgowy 
oraz specjalista ds. płac. 
7. Nauczyciele zatrudnieni do obsługi projektu będą świadczyć usługi edukacyjne zgodnie  
z przedstawionym przez siebie autorskim programem i harmonogramem dokumentując je  
w dziennikach oraz na kartach czasu pracy. 
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8. Za opracowanie wzorów i zawieranie umów, przeprowadzenie procedury konkursowej, pomoc          
w prowadzeniu dokumentacji i udzielanie zamówień publicznych odpowiedzialna będzie  
doświadczona kancelaria prawna. 
9. Biuro projektowe mieścić będzie się w budynku Zespole Szkół nr 7 w Tychach w sali nr 32. 
Pozostałe zadania administracyjne prowadzone będą w sekretariacie szkoły, pomieszczeniu 
księgowości 
10. W szkole prowadzony jest rejestr umów a na potrzeby projektu "Szkoła Dobrego Smaku Twoją 
przyszłością" utworzono odrębny rejestr umów zawieranych w ramach POKL. 

 
§ 8 

Działania informacyjno-promocyjne 
1. Działania informacyjno-promocyjne będą prowadzone przez cały okres trwania projektu i obejmą: 
- opracowanie, zlecenie druku i dystrybucję plakatów informacyjnych, 
- utworzenie i obsługę podstrony www projektu na stronie internetowej szkoły, 
- artykuły  w szkolnej gazetce, 
- zlecenie opracowania i druku naklejek na zakupiony sprzęt i wyposażenie, 
- bieżące informowanie lokalnej prasy o działaniach podejmowanych w Zespole Szkół nr 7 w ramach 
projektu. 

§ 9 
Tryb wydawania aktów prawnych 

1. Dyrektor Zespoły Szkół nr 7  w Tychach wydaje akty wewnętrzne dotyczące realizacji projektu  
w postaci zarządzeń i są one zamieszczane w księdze zarządzeń szkoły a ich kserokopie 
przechowywane w dokumentacji projektu. 

§ 10 
Czynności kancelaryjne oraz archiwizacja dokumentów projektowych 

1. Czynności kancelaryjne, obieg korespondencji i zasady podpisywania pism, archiwizowania 
dokumentów określa Instrukcja Kancelaryjna obowiązująca w Zespole Szkół nr 7 w Tychach oraz  
Procedury stosowane przy realizacji programu POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 "Szkoła Dobrego 
Smaku Twoją przyszłością" stanowiące załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 
2012 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości na rok 2012  
2. Dokumentacja projektu przechowywana jest w biurze projektowym. 
3. Po zakończeniu realizacji projektu dokumentacja zostanie umieszczona w szkolnej składnicy akt 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji. 

 
§ 11 

Zamówienia publiczne 
1. Działania projektu w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie 
zamówień publicznych realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro w Zespole 
Szkół nr 7 w Tychach. 
2. W szkole prowadzony jest rejestr zamówień publicznych a na potrzeby projektu "Szkoła Dobrego 
Smaku Twoją przyszłością" utworzono odrębny rejestr zamówień realizowanych w ramach POKL. 
3. Za realizację zadań finansowych odpowiada koordynator projektu/kancelaria prawna. 

 
 
 
 
 

§ 12 
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Zadania finansowe 
1. Podstawą realizacji zadań finansowych projektu są: 
1) Zasady polityki rachunkowości w Zespole Szkół nr 7 w Tychach wprowadzone Zarządzeniem  nr 
1/2012 z dnia 02 stycznia 2012r. 
2) Procedury stosowane przy realizacji programu POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 "Szkoła Dobrego 
Smaku Twoją przyszłością" stanowiące załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 
2012 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości na rok 2012. 
2. Ewidencja księgowa realizowanych działań w ramach projektu uwzględnia tytuł projektu, działy, 
rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z planem finansowym jednostki. 
3. Koszty niezakończonego projektu obejmują koszty poniesione (wydatki), udokumentowane 
dowodami księgowymi od dnia zawarcia umowy ramowej na realizację projektu do dnia 
bilansowego. 
4. Za realizację zadań finansowych odpowiada główny księgowy Zespołu Szkół nr 7. 

 
§ 13 

Ochrona danych osobowych w projekcie 
1. Ochrona danych osobowych uczestników projektu i osób zaangażowanych w jego realizację 
następuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego. 
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu projektu, a w szczególności w celu umożliwienia monitoringu, kontroli  
i ewaluacji projektu. 
3. Do przetwarzania danych dopuszcza się osoby, które uzyskały imienne upoważnienie. 
4. W dokumentacji projektu znajduje się rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych uczestników projektu. 

§ 14 
Kontrola zarządcza, monitoring i ewaluacja projektu. 

1. Zasady prowadzenia kontroli zarządczej w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach 
POKL zostały określone w Regulaminie prowadzenia kontroli zarządczej i koordynacji systemu 
zarządzania w Zespole Szkół nr 7 w Tychach. 
2. Za prowadzenie zadań w zakresie kontroli wewnętrznej projektu odpowiedzialni są koordynator 
projektu, koordynator szkolny oraz specjalista ds. rozliczeń projektu w ramach przydzielonych zadań. 
3. Monitoring projektu prowadzony będzie poprzez analizę dokumentacji, w tym dzienników zajęć, 
miesięcznych kart czasu pracy, obserwacje i wywiady z prowadzącymi zajęcia. Celem monitoringu 
będzie badanie zgodności realizacji projektu z założeniami. 
4. Rezultaty miękkie osiągnięte w wyniku realizacjo projektu, zostaną zbadane na podstawie bieżącej 
obserwacji zajęć, subiektywnej oceny uczestników wyrażonej w ankiecie a także analizy wyników 
nauczania po każdym semestrze, badanie zdawalności egzaminów zawodowych. 
5. Osobą odpowiedzialną za monitoring i ewaluację projektu jest szkolny koordynator. 

 
 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez realizatora projektu. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Zespołu Szkół nr 7  w Tychach w oparciu                       
o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013. 
3. W przypadku zmiany w/w wytycznych Zespołu Szkół nr 7 w Tychach zastrzega sobie prawo zmiany 
niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. 
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.01.2012 r. 
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością 

 

 

Załącznik 1 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
Ja, niżej podpisany(a), 

........................................................................................... 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
zamieszkały(a) 

........................................................................................... 
(adres zamieszkania: kod miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania) 

 
telefon kontaktowy stacjonarny/komórkowy 

........................................................................................... 
 
Nr PESEL: 

............................................................................................ 
 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pt.:  
„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością” współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet 
IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i 
jakości szkolnictwa zawodowego. 

 
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 7 w Tychach, ul. Browarowa 1a w terminie od 
02.01.2012 roku do 30.06.2013 roku w  formie zajęć pozalekcyjnych / zajęć dodatkowych z 
praktycznej nauki  zawodu. 

 
Oświadczam, że: 

1. spełniam kryteria rekrutacji określone w regulaminie; 
2. zapoznałem się z regulaminem rekrutacji. 

 
 
 

………………….......................................................................... 
czytelny podpis uczestnika projektu oraz rodzica- 

opiekuna prawnego 
  

.................................... 
miejscowość, data  
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością 

 

 

Załącznik 2 

 

PISEMNA ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Ja, niżej podpisany(a),rodzic / opiekun prawny 

 

........................................................................................... 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

zamieszkały(a) 

........................................................................................... 
(adres zamieszkania: - kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania) 

 

telefon kontaktowy stacjonarny/komórkowy 

........................................................................................... 

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/ córki: 

 

........................................................................................... 
(imię i nazwisko syna/córki) 

w projekcie pt.:  
„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością” współfinansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet 

IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i 

jakości szkolnictwa zawodowego. 

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 7 w Tychach, ul. Browarowa 1a w terminie od 
02.01.2012 roku do 30.06.2013 roku w  formie zajęć pozalekcyjnych / zajęć dodatkowych  
z praktycznej nauki  zawodu. 

Oświadczam, że: 

1. spełnia on/ona  kryteria rekrutacji określone w regulaminie; 
2. zapoznałem się z regulaminem rekrutacji. 

 

 
.......................................................................... 

                czytelny podpis rodzica 
                 uczestnika projektu 

 

.................................... 
   miejscowość, data      
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością 

 

 
 
………………….………………………..… 
       (imię i nazwisko uczestnika) 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością”  realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. 
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością” ewaluacji, kontroli, monitoringu i 
sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 
udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością” ewaluacji, 
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 
…..…………………………… …………………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA            CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

  

  

 

 

*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez 

daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna. 
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