
        

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W STAŻU ZAGRANICZNYM 

w ramach projektu „SEVILLA EXPERIMENTALO II – STAŻE RZEMIEŚLNICZE W HISZPANII”  realizowanego w 

ramach POWER 2014-2020 przez konsorcjum; Fundacja DELTA – lider, Izba Rzemieślnicza w Tarnowie, Rzemieślnicza 

Szkoła Branżowa I Stopnia w Tarnowie oraz Pilźnie, współfinansowanego z EFS, 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………PESEL………………………….………… 

Nr tel. kontaktowego rodzica………………….............................................…...…….. 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności*  tak  nie                          (*zakreśl właściwą odpowiedź) 

 

Deklaruje uczestnictwo w projekcie POWERVET-2019-1-PL01-KA102063950 "SEVILLA EXPERIMENTALO II” 

realizowanym  przez Fundację DELTA w Tarnowie, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, określone w Regulaminie 

rekrutacji do projektu. 

2. Zostałem/łam zapoznany/a z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptuję zasady udziału w projekcie 

oraz zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. 

3. Oświadczam, że stan zdrowia (mojego syna/córki)*  pozwala na uczestnictwo w zagranicznym stażu zawodowym oraz  

we wszystkich obowiązkowych zajęciach przygotowujących do wyjazdu.  

4. Pouczenie: Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. 

 

OŚWIADCZENIE  

Jestem świadoma/y, że koszt uczestnictwa (mojego dziecka) w projekcie pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach programu POWER 2014-2020.W związku z powyższym zobowiązuję się do uczestnictwa (mojego dziecka) w 

zajęciach organizowanych w ramach projektu i przestrzegania (przez córkę/syna) Regulaminu uczestnika projektu oraz 

brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu.  

Jestem świadoma/y, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą tylko nieobecności spowodowane 

zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi.  

Zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji i uczestnictwa oraz oświadczam, że (dziecko) wyraża/m chęć i spełnia/m warunki 

uczestnictwa w projekcie. Powyższe dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie 

są prawdziwe. W przypadkach losowych zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania realizatora projektu o 

rezygnacji z udziału w projekcie.  

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji ze stażu lub wykluczenia z winy uczestnika (mojego dziecka) ze stażu w czasie 

jego trwania, zobowiązuję poniesienia kosztów udziału w projekcie i odbiór uczestnika na własny koszt.  

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji ze stażu, po podpisaniu niniejszej Deklaracji, zobowiązuję się do poniesienia 

standardowej opłaty pokrywającej poniesione wydatki związane z organizacją stażu, w wysokości 600 PLN.  

 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane również przez jej prawnego opiekuna. 

  

 

 

        

…………..………………………………………………..………… 

Tarnów 2019-11-08      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

  

 

 

 

 


