
 
Załącznik nr 4a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 

Ja, niżej podpisany(imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………………………….. 
Zamieszkały/-a (adres zamieszkania) ………..………………………………………………………………………………………… 
Deklaruję udział mojego dziecka ( imię i nazwisko dziecka ) ……………………………………………………… 
w projekcie „Szkoła równych szans” realizowanym przez  MIASTO BIELSKO-BIAŁA. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi 
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa 
efektywności kształcenia ogólnego. 
 
Ponadto oświadczam, iż: 

1. Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zapoznałem/-am się z Regulaminem Projektu „Szkoła równych szans” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i akceptuję jego warunki. 

3. Moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 
4. Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

 

 

 
…..………………………….……………………  

 
………………………………………………………  

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
CZYTELNY PODPIS  RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA PROJEKTU 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 4b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 

Ja, niżej podpisany(imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………………………….. 
Zamieszkały/-a (adres zamieszkania) ………..………………………………………………………………………………………… 
deklaruję swój udział/udział mojego dziecka w projekcie „Szkoła równych szans” realizowanym przez  
MIASTO BIELSKO-BIAŁA. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi 
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa 
efektywności kształcenia ogólnego. 
 
Ponadto oświadczam, iż: 

5. Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Zapoznałem/-am się z Regulaminem Projektu „Szkoła równych szans” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i akceptuję jego warunki. 

7. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie. 
8. Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

 

 

 

…..………………………….……………………  

 

………………………………………………………  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS  UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 


