REGULAMIN UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin Projektu określa warunki uczestnictwa w Projekcie, realizowanym w ramach III Osi
priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie
wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy POWR.03.01.00-00-T024/18.
Projekt realizowany jest przez Collegium Civitas, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, w Partnerstwie
z Fundacją Nowoczesna Polska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa.
Czas realizacji projektu: od 01.03.2019 do 31.07.2021 r.

§2 Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Celem głównym projektu jest rozwój oferty Collegium Civitas w zakresie realizacji trzeciej misji
Uczelni, poprzez opracowanie innowacyjnych Programów Kształcenia i realizację działań
dydaktycznych dla 750 uczniów i uczennic szkół średnich (360 kobiet i 390 mężczyzn) w wieku
15-19 lat.
2. Projekt realizowany we współpracy z 15 szkołami średnimi z całej Polski (w tym 86% spoza
Warszawy).
3. Projekt zakłada realizację warsztatów dostosowanych merytorycznie i metodologicznie do
grup wiekowych. W ramach działań przeprowadzone będą zajęcia w formie warsztatów
organizowanych w siedzibie szkoły, do której uczęszczają uczniowie oraz wyjazdowych, w
siedzibie Collegium Civitas. Na koniec realizacji Projektu, w siedzibie Collegium Civitas
odbędzie się Konferencja Młodzieży, w której uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich
klas biorących udział w projekcie.
4. Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba, która spełnia łącznie powyższe warunki:
a) jest uczniem/uczennicą szkoły średniej (liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły
branżowej),
b) jest w wieku 15-19 lat,
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c) rodzice/opiekunowie ucznia/uczennicy złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych
i oświadczeń określonych w § 3 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.

§3 Zasady rekrutacji i organizacja warsztatów

1. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami Polityki równości szans kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacji.
2. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona w okresie: od czerwca do września 2019 r.
3. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Collegium Civitas i Fundacji Nowoczesna Polska, a także w wersji papierowej w siedzibie
Collegium Civitas, Fundacji Nowoczesna Polska i siedzibach szkół.
4. Zgłoszenie uczniów/uczennic odbywa się poprzez złożenie kompletu wymaganych
dokumentów:


formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,



deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2,



oświadczenia (zgody) rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego przetwarzania danych
osobowych dziecka – załącznik nr 3,



zakresu danych osobowych dziecka powierzonych do przetwarzania – załącznik nr 4,



zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Projekcie – załącznik nr 5,



regulaminu uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty można składać w wersji papierowej przesyłając na adres:
Collegium Civitas, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
lub
Fundacja Nowoczesna Polska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa,
z dopiskiem „Projekt Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”.
5. Istnieje możliwość przesłania dokumentów w wersji elektronicznej na adres e-mail:
marta.balekowska@civitas.edu.pl. W tym przypadku Uczestnik/Uczestniczka Projektu
zobowiązany(a) jest dostarczyć oryginały dokumentów na wskazane wyżej adresy pocztowe
Collegium Civitas i Fundacji Nowoczesna Polska w ciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania
wersji elektronicznej.
Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów rekrutacyjnych wyklucza z udziału
w Projekcie.

2

6. Placówka edukacyjna zobowiązana jest do wytypowania klas, które wezmą udział w projekcie,
zebrania i dostarczenia do Collegium Civitas niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej. Placówka
edukacyjna potwierdza kwalifikowalność kandydata/tki, o której mowa w §2 pkt. 4 a i b
poprzez Oświadczenie (załącznik nr 6).
7. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w Projekcie pierwszeństwo przysługiwać
będzie uczniom/uczennicom z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej,
tj. bezrobocie – 25 pkt., rodziny niepełne – 25 pkt., wielodzietne – 25 pkt., osoby z
niepełnosprawnościami – 25 pkt.
8. Jedna osoba może uczestniczyć w cyklu warsztatów jeden raz.
9. Działania w projekcie poprzedzone będą przeprowadzeniem diagnozy poziomu kompetencji
z zakresu ICT, osobistych i społecznych uczniów/uczennic (test kompetencyjny on-line) w celu
dostosowania Programu Kształcenia i metod pracy do wieku Uczniów oraz zdiagnozowanych
luk kompetencyjnych i potrzeb. Test kompetencyjny zostanie uzupełniony przez
uczniów/uczennice także po zakończeniu udziału w projekcie, w celu określenia przyrostu
poziomu badanych kompetencji.
10. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie szkoły, do której uczęszczają uczniowie oraz w siedzibie
Collegium Civitas w Warszawie.
11. W ramach projektu odbędą się warsztaty obejmujące łącznie 48 godzin lekcyjnych zajęć (8
spotkań/dni po 6h lekcyjnych, 1h=45 minut), podzielonych na dwa bloki tematyczne:


„Bezpiecznie, twórczo i aktywnie w Internecie” (4 dni/spotkania x 6h lekcyjnych),



„JA i świat – moje nowe kompetencje” (2 dni/spotkania w siedzibie szkoły x 6h
lekcyjnych oraz 2 dni/spotkania w siedzibie Collegium Civitas x 6h lekcyjnych).

Na koniec realizacji Projektu, w siedzibie Collegium Civitas odbędzie się Konferencja Młodzieży,
w której uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich klas biorących udział w projekcie.
12. Uczestnikom/Uczestniczkom spoza Warszawy zapewniony zostanie transport na warsztaty
organizowane w siedzibie Collegium Civitas i z powrotem do miejsca zamieszkania.
13. Wszystkim Uczestnikom Projektu zostanie zapewnione wyżywienie na zajęciach odbywających
się w Warszawie (obiad i przerwa kawowa/śniadaniowa) oraz ubezpieczenie NNW.
14. Uczestnicy/uczestniczki warsztatów zobowiązani są do podpisywania listy obecności na
warsztatach i udziału w ewaluacji Projektu.
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§ Postanowienia końcowe
1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Collegium Civitas.
2. Collegium Civitas zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Projektu.

……………………………

……………………………………...

..…………………………………………………..

Miejscowość, data

podpis ucznia/uczennicy

podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY
Projekt „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży” realizowany w ramach III Osi priorytetowej:
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-T024/18.
Lider Projektu: Collegium Civitas, Partner Projektu: Fundacja Nowoczesna Polska.
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
PESEL UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
WIEK UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
ADRES UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI:
Ulica, nr domu, nr lokalu
Miejscowość, kod pocztowy
NAZWA SZKOŁY
ADRES SZKOŁY
Ulica, nr domu, nr lokalu
Miejscowość, kod pocztowy
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA
WYMAGANE
ADRES RODZICA / OPIEKUNA
Ulica, nr domu, nr lokalu
Miejscowość, kod pocztowy
WYMAGANE
TELEFON RODZICA / OPIEKUNA
WYMAGANE
E-MAIL RODZICA / OPIEKUNA
Czy uczestnik/uczestniczka ma specjalne
potrzeby wynikające z niepełnosprawności

TAK / NIE

Czy uczestnik/uczestniczka ma specjalne
potrzeby żywieniowe

TAK / NIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem udziału w projekcie i spełniam kryteria kwalifikowalności do udziału
w projekcie.
……………………………..
Miejscowość, data
*

…………………….…………………
Podpis ucznia/uczennicy

……………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego *

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”
Projekt „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży” realizowany w ramach III Osi priorytetowej:
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-T024/18.
Lider Projektu: Collegium Civitas, Partner Projektu: Fundacja Nowoczesna Polska.
I.

Oświadczam, że:

Ja, niżej podpisany/na
(imię, nazwisko

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

Uczestnika/Uczestniczki)
Zamieszkały/ła
(pełny adres zamieszkania

ul. …………………………………………………………………..……………...................

Uczestnika/Uczestniczki)

…..… - ……………

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

woj. ……..………………………………………......................................................
PESEL Uczestnika Projektu
Uczeń/uczennica Szkoły
(pełna nazwa szkoły oraz adres)

……………………………………………………..……………………………………...................
……………………………………………………………………………………….…...................
ul. …………………………………………………………………………….……...................
……….… - ……………

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

woj. ……..………………………………………...................
II.
Proszę zaznaczyć „x”:
 Deklaruję udział w projekcie: „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”, nr umowy POWR.03.01.0000-T024/18.
 Spełniam kryteria kwalifikowalności w projekcie uprawniające do udziału w przedmiotowym projekcie, tzn. jestem
uczniem/uczennica w wieku 15 -19 lat i uczęszczam do szkoły ponadgimnazjalnej.
 Zapoznałem(am) się z Regulaminem udziału w w/w projekcie i zobowiązuję się do przestrzegania go.
 Zostałem(am) poinformowany(a), że projekt „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży” jest
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć, filmów, innych materiałów z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas
działań realizowanych w czasie w/w projektu dla celów promocyjnych.
 Zobowiązuję się do uczestnictwa w monitoringu w/w projektu.
 Oświadczam, że niniejsze dane są zgodne z prawdą - jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikających z Kodeksu Karnego.
-----------------------------

--------------------------------

------------------------------------------------

Miejscowość, data

Podpis ucznia/uczennicy

Podpis rodzica/opiekuna prawnego*

*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego
opiekuna.

„Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679)
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży” przyjmuję do
wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul.
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie
moich
danych
osobowych
jest
zgodne
z
prawem
i
spełnia
warunki,
o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(PO WER) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,
str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Młodzi Gniewni Bezpieczni –
Uniwersytet Młodzieży” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO
WER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowe Centrum Badan i
Rozwoju, ul Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa oraz beneficjentowi realizującemu projekt - Collegium Civitas, pl.
Defilad 1 p. XII, 00-901 Warszawa. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu
na
rynku
pracy
oraz
informacje
na
temat
udziału
w
kształceniu
lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

„Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku
pracy.
W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona),
nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu
ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia
wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem
i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i
Rady
(UE)
2016/679
–
dane
osobowe
są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie1:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn.
zm.).
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju, ul Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - Collegium
Civitas, pl. Defilad 1 p. XII, 00-901 Warszawa.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Instytucji
Zarządzającej,
Instytucji
Pośredniczącej
lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym
na
zlecenie
Instytucji
Zarządzającej,
Instytucji
Pośredniczącej
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@civitas.edu.pl (gdy ma to zastosowanie - należy podać dane kontaktowe
inspektora ochrony danych u Beneficjenta).
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

..................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………...............................................
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

1

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa
o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej lub
Wojewódzki Urząd Pracy.


W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego
opiekuna
„Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA
Dane uczestników indywidualnych
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Projekt „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży” realizowany w ramach III Osi priorytetowej:
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-T024/18.
Lider Projektu: Collegium Civitas, Partner Projektu: Fundacja Nowoczesna Polska.

Dane uczestnika projektu (proszę wpisać odpowiednie dane)
Kraj

Polska

Rodzaj uczestnika

Indywidualny

Imię
Nazwisko
Brak pesel*




Tak
Nie




Kobieta
mężczyzna




Podstawowe
Gimnazjalne

PESEL
Płeć*
Wiek w chwili przystąpienia do projektu
Wykształcenie*
Dane kontaktowe (proszę wpisać odpowiednie dane)
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Szczegóły wsparcia**



Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu**



Osoba bierna zawodowo, w tym:
osoba ucząca się.

„Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu*
1.

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
2.

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
mieszkań





Tak
Nie
Odmowa podania informacji




Tak
Nie





Tak
Nie
Odmowa podania informacji





Tak
Nie
Odmowa podania informacji

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
3.

Osoba z niepełnosprawnościami

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
4.

Osoba żyjąca w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

-----------------------------

--------------------------------

------------------------------------------------

Miejscowość, data

Podpis ucznia/uczennicy

Podpis rodzica/opiekuna prawnego***

* proszę zaznaczyć właściwe
** proszę nie uzupełniać wskazanych danych
*** w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego
opiekuna.

„Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Projekt „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży” realizowany w ramach III Osi priorytetowej:
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-T024/18.
Lider Projektu: Collegium Civitas, Partner Projektu: Fundacja Nowoczesna Polska.

Ja, niżej podpisany (a) ……………………………………………………………………………………………………………..…………
imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

nr dowodu osobistego ………………………………………….., wydany przez: …………………………….…………………….
zamieszkały (a) ………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(dokładny adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy: …………………………………………..………………, e-mail ……………………………….……………………….
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki: ………………………………..………………………………..…………………
(imię, nazwisko dziecka)

w projekcie „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”.

…………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

„Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 6 do Regulaminu projektu
OŚWIADCZENIE – POTWIERDZENIE STATUSU UCZNIA
Projekt „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży” realizowany w ramach III Osi priorytetowej:
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-T024/18.
Lider Projektu: Collegium Civitas, Partner Projektu: Fundacja Nowoczesna Polska.
Placówka edukacyjna ……………………………………………………………………………..
adres …………………………………………….………………………………………………………..
W imieniu w/w placówki edukacyjnej potwierdzam, że wymienione niżej osoby są uczniami/uczennicami szkoły
ponadgimnazjalnej (w wieku 15 -19 lat).
Lp.

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy

……………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………………………………………………
Podpis Dyrektora lub Przedstawiciela Placówki

„Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

