
 

 

Załącznik 2 do Regulaminu  udziału w projekcie 

„Kształcenie 4.0” 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
Ja, niżej podpisany(a),……………………………………………………………………………………………….  
zam. ………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
oświadczam, że:  
1. deklaruję udział w projekcie pn. „Kształcenie 4.0” (nr umowy POWR.03.05.00-00-Z103/18 z dnia 

04.06.2019 r); 

2. spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w przedmiotowym projekcie, tj.: jestem (*): 

a. studentem/studentką studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia PWSZ 

w Elblągu, któremu/której do ukończenia studiów pozostają maksymalnie 4 semestry studiów , 

b. nauczycielem akademickim PWSZ  w Elblągu, 

c. pracownikiem niebędący nauczycielami akademickimi lub pracownikiem kadry zarządzającej zatrud-

nionym w PWSZ w Elblągu; 

3. zapoznałem(-am) się z Regulaminem udziału w w/w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania;  

4. zostałem(-am) poinformowany(-a), że projekt pod nazwą „Kształcenie 4.0” jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej;  

5. wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas działań 

realizowanych w ramach przedmiotowego projektu dla celów promocyjnych projektu;  

6. zobowiązuję się do uczestnictwa w monitoringu projektu, w szczególności do wypełnienia niezbędnych 

ankiet i formularzy;  

7. dane podane w Deklaracji uczestnictwa w projekcie i w załącznikach do Regulaminu są zgodne z prawdą – 

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikającej 

z Kodeksu Karnego; 

8. w związku z przystąpieniem do Projektu „Kształcenie 4.0” nie korzystam z identycznego wsparcia w ra-

mach innego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowa-

nego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
wyrażam zgodę na: 
1. na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w materiale zdjęcio-

wym, w tym cyfrowym, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z dn. 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z p.zm.), w związku z realizacją projektu pn. „Kształce-

nie 4.0”, numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z103/18-00, przez:  

a) Beneficjenta projektu: PWSZ w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg.  

b) Instytucję Pośredniczącą: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 War-

szawa.  

2. rozpowszechnienie, w tym publikację mojego wizerunku utrwalonego w sposób określony powyżej we 

wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych ww. projektu, dokonanej za pośrednictwem dowol-

nego medium.  

 
 
 
……………………………………………………………..     ………………..……………………………….. 

(miejscowość, data)        (podpis) 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


