Deklaracja uczestnictwa w projekcie
ERASMUS+ „MŁODZI EKONOMIŚCI NA PORTUGALSKIM RYNKU PRACY"
PRAKTYKA ZAWODOWA W PORTUGALII
28.08.2021 – 18.09.2021
Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami

Ja, niżej podpisany(a),..................................................................................................................................................................................
adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
imiona i nazwiska rodziców: ......................................................................................................................................................................
data i miejsce urodzenia: ........................................................................................

PESEL: ......................................................

legitymujący(a) się ....................................................................... seria …………………… numer ………………………………
numer telefonu: ............................................................................................................................................................................................
e-mail: .............................................................................................................................................................................................................
uczęszczający(a) do szkoły: .......................................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1. deklaruję udział w projekcie Erasmus+ ,,Młodzi ekonomiści na portugalskim rynku pracy” realizowanym przez Zespół Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy we współpracy z partnerem, firmą EduPlus z Bragi w Portugalii.
2. zapoznałem(-am) się z Regulaminem rekrutacji i udziału w w/w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania;
3. zapoznałem(-am) się z Regulaminem praktyk i zobowiązuję się do jego przestrzegania;
4. wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas działań realizowanych
w ramach przedmiotowego projektu dla celów promocyjnych;
5. zobowiązuję się do uczestnictwa w monitoringu projektu, w szczególności do wypełnienia niezbędnych ankiet i formularzy;
6. zobowiązuję się do pokrycia kosztów finansowych (w szczególności zakupionych biletów lotniczych) w przypadku
nieuzasadnionej rezygnacji;
7. dane podane w Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą, jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikającej z Kodeksu Karnego.

……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)
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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja, niżej podpisana(y): ................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)

zamieszkała(y): ............................................................................................................................................................................................................................

telefon kontaktowy: ...................................................................................................................................................................................................................

wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki: ....................................................................................................................................................................
w projekcie ERASMUS + "Młodzi ekonomiści na portugalskim rynku pracy" realizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
w Bydgoszczy we współpracy z partnerem, firmą EduPlus z Bragi w Portugalii.

……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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