
 

Projekt „Droga do sukcesu” współfinansowany ze środków Europ
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014
Priorytet 3. Działanie 3.2 Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, nr umowy RPPM.03.02.01

 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………

Jestem:  
 uczniem/moje dziecko jest uczniem* 

o Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej 
o Zespołu Szkół Handlowych 
o II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie
o III Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej

 nauczycielem  
o Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej 
o Zespołu Szkół Handlowych 
o II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopoci
o III Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej

 
Klasa, kierunek  
(wypełnia uczeń) 
 
 
 
 

Deklaruję chęć udziału/deklaruję chęć udziału mojego dziecka* w projekcie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Po
Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01. Jakość 
edukacji ogólnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w
Społecznego, przez budżet państwa i
 
…………….….…………………………………………………………………………………………
 
 …………………………………………………………………………………………………………

 (nazwa formy wsparcia np. 
 
w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kompetencji i zobowi
do uczestniczenia w zajęciach/ spotkaniach * w tym zakresie. 
 
Zamieszkuję (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego.
 
Jednocześnie deklaruję, iż zapoznałem/am* się z treścią Regulaminu uczestnictwa w
akceptuję jego warunki i spełniam wszystkie kryteria kwalifikujące mnie do udziału w przedm
projekcie. 
 

Świadoma/świadomy* odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
oświadczam, że podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 
*niepotrzebne skreślić 
 

___________,dn. _ _ - _ _ - _ _ _ _; 
 
 

________________________________
 (miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika projektu)                       

                                                           
1

 Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
egionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,                                                           

Priorytet 3. Działanie 3.2 Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, nr umowy RPPM.03.02.01-22-068/15-00 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„DROGA DO SUKCESU” 

…………………………………………………….…………………………………………………….
(należy wpisać drukowanymi literami) 

uczniem/moje dziecko jest uczniem*  
Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie I  Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie
Zespołu Szkół Handlowych – Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Sopocie
II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie
III Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie I  Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie
Zespołu Szkół Handlowych – Techniku nr 1 im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Sopocie
II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopoci
III Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

Nauczany/e przedmiot/y  
(wypełnia nauczyciel) 
 

Deklaruję chęć udziału/deklaruję chęć udziału mojego dziecka* w projekcie „Droga do sukcesu”
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014

Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01. Jakość 
edukacji ogólnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski
Społecznego, przez budżet państwa i środki własne Gminy Miasta Sopotu:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa formy wsparcia np. zajęcia dodatkowe dla uczniów, tytuł kursu, szkolenia, kierunek studiów

w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kompetencji i zobowi
zajęciach/ spotkaniach * w tym zakresie.  

(w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego.

, iż zapoznałem/am* się z treścią Regulaminu uczestnictwa w
akceptuję jego warunki i spełniam wszystkie kryteria kwalifikujące mnie do udziału w przedm

Świadoma/świadomy* odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
, że podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

_ _ _ _;    ___________, dn. _ _ - _ _ 

______   __________________________
(miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika projektu)                        (miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                     niepełnoletniego uczestnika projektu)
 

                   
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

2020,                                                            

   

 

……………………………………………………. 

Curie I  Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie* 
nr 1 im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Sopocie* 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie* 
Sopocie* 

Curie I  Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie* 
Techniku nr 1 im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Sopocie* 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie* 
w Sopocie* 

„Droga do sukcesu”, 
morskiego na lata 2014-2020, 

Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01. Jakość 
ramach Europejskiego Funduszu 

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

…………………………………………………………………………………………………………………….…………….  
, kierunek studiów) 

w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kompetencji i zobowiązuję się 

(w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego.1 

, iż zapoznałem/am* się z treścią Regulaminu uczestnictwa w projekcie, 
akceptuję jego warunki i spełniam wszystkie kryteria kwalifikujące mnie do udziału w przedmiotowym 

Świadoma/świadomy* odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

_ _ - _ _ _ _; 

__________________ 
(miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna prawnego 

uczestnika projektu) 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  


