
 

Projekt „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i 
komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez 

edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17). 
1 

 

Załącznik nr 2 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA SZKOŁY 

w Projekcie „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, 

poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-

mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17), realizowanym 

przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 

3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” 

 

1. Ja, niżej podpisana/y, deklaruję udział w projekcie pt. „Kryminalne zagadki Olsztyna. 

Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół 

podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” 

POWR.03.01.00-00-U203/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś 

priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje  

w szkolnictwie wyższym”. 

2. Jestem świadomy/a, że uczestnictwow projekcie „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie 

kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych 

województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” 

współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, 

jako dyrektor szkoły, zobowiązuję się do”: 

a. wypełnienia i przesłania na adres mailowy skanu ankiety diagnostycznej według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu, 

b. przesłania na adres kryminologia@uwm.edu.pl skanów formularzy zgłoszeniowych 

Uczestników Projektu zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do Regulaminu, 

c. wyznaczenia Pełnomocnika Szkoły odpowiedzialnego za kontakt i współpracę  

z Realizatorem Projektu, 

d. podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

e. zapewnienia Uczestnikom Projektu opieki podczas dojazdu do siedziby Realizatora 

Projektu i powrotu do szkoły po zajęciach, 

f. zapewnienie pomieszczeń umożliwiających Realizatorowi Projektu przeprowadzenie 

zajęć z Uczestnikami Projektu w Szkole Współpracującej, 

g. zapewnienie pomieszczeń umożliwiających Realizatorowi Projektu przeprowadzenie 

zajęć z rodzicami (opiekunami prawnymi) Uczestników Projektu w Szkole 

Współpracującej, 

h. prowadzenia działań promujących Projekt wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

i. informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego UE, 

mailto:umo.kryminologia@wp.pl
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j. upowszechniania wyników rekrutacja oraz prowadzonych konkursów, 

k. przygotowania przynajmniej jednej propozycji w ramach konkursu „Mini Grant 

Młodego Odkrywcy”, 

l. przestrzegania „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”  

i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nim zawartych. 

4. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż dane oraz 

oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszeniowym i niniejszej Deklaracji są zgodne  

z prawdą. 

5. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach 

związanych z realizacją projektu „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji 

społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa 

warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę”. 

 

 

 

………………………………………………    …………………………………………………… 

 Miejsce, data      Pieczęć szkoły i podpis dyrektora 


