
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

 

 

Załącznik nr 1 Regulaminu Projektu Projekt „Młody e-lider” 
 

Formularz SL – Monitorowanie uczestników projektu 

                                                 
1 Uczniowie szkół podstawowych, co do zasady posiadają już wykształcenie podstawowe 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Płeć: ☐ kobieta            ☐  mężczyzna 

PESEL            

Wykształcenie 
  podstawowe 1  

 gimnazjalne 
 

DANE KONTAKTOWE / Adres zamieszkania uczestnika projektu 

Ulica:  

Nr budynku /Nr lokalu: Nr budynku: Nr lokalu: 

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Gmina:   

Powiat:  

Województwo:  

Tel. Kontaktowy 
(rodzica/opiekuna): 

 

E – mail (adres poczty 
elektronicznej 
rodzica/opiekuna): 

 

Status uczestnika projektu 
(DZIECKA)  
na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu: 

*proszę zaznaczyć właściwy 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy  

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy  

osoba bierna zawodowo 

w tym 

  inne 

 osoba ucząca się 

 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

 osoba pracująca 

Dzieci i młodzież do 18 roku życia są co do zasady uznawane za osoby bierne zawodowo, o ile nie spełniają 
przesłanek, na podstawie których można je zaliczyć do osób do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. 
poszukują pracy lub podjęły pracę). 
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Oświadczam, że uczestnik projektu jest osobą:  

należącą do mniejszości narodowej  
lub lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia 

☐tak           ☐ nie         ☐ odmowa podania  
                                              informacji 

z niepełnosprawnościami 
☐ tak           ☐ nie         ☐ odmowa podania           
                                              informacji 

bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań  

☐ tak           ☐ nie          

w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  
(do tej kategorii należą osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym np.: osoby z nieukończoną szkołą 
podstawową, byli więźniowie, osoby bezdomne lub 
wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów 
wiejskich). 

☐ tak           ☐ nie         ☐ odmowa podania    

                                               informacji 

Oświadczam, że wszystkie podane  
w formularzu informacje są 

zgodne z prawdą 

 

 

 

data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
„Młody e-lider” 

 
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………… 

                                                   (imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna) 
 

a. dobrowolnie deklaruję udział mojego dziecka w projekcie „Młody e-lider” 
b. spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie 
c. zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Młody e-lider”, realizowany przez Uniwersytet 

Szczeciński i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!  jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

d. zapoznałem/am się z Regulaminem projektu „Młody e-lider” i akceptuję jego postanowienia 
e. uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam że dane zawarte w niniejszej 
Deklaracji Uczestnictwa są zgodne z prawdą. 

 
………………………………………….. 

Podpis Rodzica/Opiekuna 
 

Wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, zdjęć dziecka na potrzeby rekrutacji oraz wizerunku 
dziecka oraz jego prac wykonanych w ramach projektu, w celach promocyjnych oraz archiwizacyjnych. 
 
 

…………………………………………. 
Podpis Rodzica/Opiekuna 


