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Załącznik nr 3 do REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 „Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki” 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

w projekcie „Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 
UWAGA.  Deklarację należy wypełnić czytelnie. Wypełnioną i podpisaną  deklarację wraz z innymi załącznikami prosimy dostarczyć 
osobiście lub pocztą elektroniczną (skan), na adres podany w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie  „Młodzieżowa  Akademia 
Matematyki i Informatyki”. 
 

 
 
Ja niżej podpisany/a  
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 
 
 

 deklaruję uczestnictwo w Projekcie „Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki”, nr 
POWR.03.01.00-00-U072/17 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie: 3.1 Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym;  

 oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, a dane 
przedstawione przeze mnie w kwestionariuszu osobowym są zgodne ze stanem faktycznym i 
pozostają aktualne na dzień podpisania niniejszej deklaracji;  

 zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Młodzieżowa Akademia 
Matematyki i Informatyki” i akceptuję jego warunki; zobowiązuję się do udziału w minimum 60 % 
zajęć całorocznych zaplanowanych w harmonogramie Projektu  i udziału (w przypadku 
zakwalifikowania się)  w minimum 90 %  zajęć  na obozach i warsztatach wyjazdowych, udziału w 
testach potwierdzających poziom kompetencji i konkursach oraz w badaniach ankietowych 
satysfakcji z udziału w projekcie;  

 zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Młodzieżowa Akademia 
Matematyki i Informatyki” i akceptuję jego warunki; zobowiązuję się do udziału w minimum 60 % 
zajęć całorocznych zaplanowanych w harmonogramie Projektu  i udziału (w przypadku 
zakwalifikowania się)  w minimum 90 %  zajęć  na obozach i warsztatach wyjazdowych, udziału w 
testach potwierdzających poziom kompetencji i konkursach oraz w badaniach ankietowych 
satysfakcji z udziału w projekcie;  
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 wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i ilościowo wykorzystanie mojego 
wizerunku poprzez wykonanie zdjęcia/zdjęć podczas działań prowadzonych w ramach projektu 
oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych, które będą 
rozpowszechniane drogą elektroniczną oraz w formie drukowanej*; zdjęcia te zostaną 
wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu 
„Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki”, którego jestem Uczestnikiem;  

 jestem świadomy(a) odpowiedzialności prawnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data/miejsce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


