
 

 
Regulamin rekrutacji uczestników projektu 

 
„Zastosowanie mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na 

zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży“ nr umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101- 

048246 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“  

 

§ 1 

Informacje o projekcie 
1. Projekt pod nazwą „Zastosowanie mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii w nauczaniu 

odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży“ realizowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach 

projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“, którego beneficjentem jest Szkoła Podstawowa nr 41 

im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.  

Czas trwania projektu obejmuje okres od 02.09.2018 do 01.05.2020 r.  

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 
1. Głównym celem projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“, który stanowi dodatkowe źródło 

dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+ „Edukacja szkolna“ w ramach konkursu 

wniosków 2018, jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w 

placówkach oświaty, dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.  

2. Głównym celem projektu „Zastosowanie mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii w 

nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży“ jest mobilność 8 nauczycieli 

Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy w tym:  

 2 nauczycieli języka angielskiego  

 1 nauczyciela historii i społeczeństwa 

 1 nauczyciela matematyki, fizyki i informatyki 

 

3. Celami szczegółowymi w kontekście potrzeb uczestników projektu są:  

 wzbogacenie warsztatu metodycznego o nowe, atrakcyjne dla uczniów, metody aktywizujące oraz 

technologiczno komunikacyjne 

 rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w j. angielskim w mowie i piśmie,  

 kształtowanie u uczniów postaw szacunku dla odmienności kulturowej i religijnej,  

 uczestnictwo w międzynarodowym partnerstwie szkół na każdym poziomie nauczania,  

 ciągła współpraca ze szkołami europejskimi,  

 nawiązanie osobistych kontaktów z mieszkańcami Europy,  

 wprowadzenie do rozkładu materiału większej ilości edukacji technologiczno-komunikacyjnej i pracy nad 

kreatywnością nastoletniego ucznia,  

 wymiana doświadczeń kadry na poziomie europejskim,  

 przekazywanie doświadczeń uczniom, pozostałym członkom rady pedagogicznej, rodzicom,  

 przekraczanie barier technologicznych, językowych i łamanie stereotypów związanych z mediami 

społecznościowymi. 

 

4. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Zastosowanie mediów 

społecznościowych i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby 

współczesnej młodzieży’’.  

 

 

5.Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.  

 



 

6. W ramach wsparcia organizacyjnego i logistycznego projektu zaplanowano:  

 spotkania zespołu do spraw projektu i wspólne omawianie planu, przebiegu i zarządzania projektem 

 spotkania mające na celu zapoznanie z kulturą, zwyczajami, tradycjami, historią, geografią, systemem 

oświatowym krajów szkoleń  

 opłacenie transportu uczestnikom mobilności,  

 opłacenie zakwaterowania i ubezpieczenia,  

 wsparcie indywidualne uczestnika podczas pobytu za granicą. 

 

7. Przygotowaniem merytorycznym uczestników do wyjazdu zajmie się koordynator projektu. Jego zadaniem 

będzie: przekazanie informacji o programie PO WER oraz o projekcie; przekazanie informacji na temat miejsca i 

zakresu szkoleń oraz ich organizatorów, a także zakwaterowania i infrastruktury; wsparcie uczestników przed 

wyjazdem, omówienie wymogów linii lotniczych, bezpieczeństwa na lotnisku i w trakcie podróży.  

 

§ 3 

Warunki rekrutacji do udziału w projekcie 

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:  

 

Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.  

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie „Zastosowanie mediów społecznościowych i 

nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży“ 

musi:  

a) być pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy,  

b) posiadać wykształcenie pedagogiczne w specjalności zgodnej z opisaną w projekcie grupą docelową (kadra 

zarządzająca, nauczyciele języka angielskiego, matematyki, fizyki, historii i społeczeństwa) być 

zainteresowanym udziałem w mobilności ze względu na cele projektu,  

d) wyrażać zgodę na modyfikację wykorzystywanego programu nauczania o nowe elementy polecane podczas 

mobilności,  

e) zobowiązać się do systematycznego uczestnictwa i realizacji działań objętych projektem szczegółowo 

opisanych w umowie.  

 



 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz stażu pracy.  

2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością tekstu niniejszego 

regulaminu.  

3. Projekt zakłada rekrutację 4 uczestników.  

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.  

5. Rekrutacja odbywa się od 10 października do 25 października 2018r.  

6. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach (załącznik nr 1), opatrzone datą i 

podpisem kandydata.  

7. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci mają możliwość 

jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów formalnych.  

8. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich wymaganych 

dokumentów poprawnych formalnie.  

9. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w sposób ciągły w terminie wskazanym w punkcie 5 w 

sekretariacie szkoły w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt „Zastosowanie mediów 

społecznościowych i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby 

współczesnej młodzieży“, imię i nazwisko kandydata.  

10. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Komisja 

Rekrutacyjna, w skład której wchodzą pracownicy szkoły.  

11. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 27 października 2018r.  

12. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów. Komisja ocenia spełnienie kryteriów formalnych 

oraz informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym przydzielając punkty 0-5:  

 

- motywacja udziału w projekcie w tym motywacja do podnoszenia kwalifikacji; - zaangażowanie w pracę na 

rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację 

dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów; - deklaracja aktywnego włączanie się w upowszechnianie efektów 

szkolenia;  

13. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.  

14. O wynikach rekrutacji powiadomieni drogą elektroniczną są jedynie uczestnicy, którzy zostali 

zakwalifikowani do udziału w projekcie.  

15. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych.  

16. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.  

 

§ 5 

Warunki rezygnacji w projekcie 

 

1. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany jest do 

zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych na jego rzecz kosztów mobilności. W pozostałych 

przypadkach związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika 

opisanej w pkt.1, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej.  

2. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy 

będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także w przypadku pisemnego zlecenia 

wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji 

projektu.  

2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  

 



 

Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie „Zastosowanie mediów społecznościowych 

i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby 

współczesnej młodzieży“ 

 
nr umowy  POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048246 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry 

edukacji szkolnej“ 

 

 1. Imię i nazwisko _________________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia ____________________________________ 

3. Adres zameldowania _________________________________________ 

4. PESEL i nr dowodu osobistego __________________________________ 

5. Stanowisko __________________________________________________ 

7. Numer telefonu kontaktowego ______________________________________ 

8. Adres e-mail _______________________________________________ 

9. Deklarowany stopień znajomości 

języka angielskiego (proszę 

podkreślić)  

Słaba / elementary/A1  

Niższy- średniozaawansowany/ pre-intermediate A2  

Średniozaawansowany/ intermediate B1  

Zaawansowany/B2  

Biegła /C  

10 Wybrany kurs: nazwa, termin, organizator, kraj  

(wybór 1) _______________________________________________________________________ 

11. Wybrany kurs: nazwa, termin, organizator, kraj  

(wybór 2) ______________________________________________________________________ 

 

 

 

Bydgoszcz, ____________________                                                            __________________________ 

                            (data)                                                                                                     (podpis) 

 

 



 

 

ANKIETA rekrutacyjna 

 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………. 

 

Wypełnia kandydat: 
1. Jaka jest twoja motywacja do udziału w projekcie? Jakie kompetencje chciałbyś zdobyć, jakie umiejętności 

rozwinąć dzięki uczestnictwu w projekcie?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wypełnia komisja rekrutacyjna: (punkty od 0-2) __________ 

 

2. Jak zamierzasz wykorzystać umiejętności nabyte na kursie?  
 

 
 

 

 

   

Wypełnia komisja rekrutacyjna: (punkty od 0-5) __________ 

3. Jak zamierzasz wykorzystać umiejętności nabyte na kursie?  

 

 

 

 

 

Wypełnia komisja rekrutacyjna: (punkty od 0-5) __________ 

4. W jaki sposób zapewnisz upowszechnienie efektów mobilności?  
 

 

 

 

Wypełnia komisja rekrutacyjna: (punkty od 0-5) __________ 



 

5. W jakim stopniu Twój udział w mobilności przyczyni się do osiągnięcia celów projektu? Jak wpłynie na 

jakość Twojej pracy, rady pedagogicznej i szkoły jako instytucji?  
 

 

 

 

 

Wypełnia komisja rekrutacyjna: (punkty od 0-5) __________ 

 

 

Suma punktów: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 „Zastosowanie mediów społecznościowych i nowoczesnych 

technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży“ nr umowy 

POWERSE-2018-1-PL01-KA101- 

048246 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“  

 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  

e)  



 

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 „Zastosowanie mediów 

społecznościowych i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się 

potrzeby współczesnej młodzieży“ nr umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101- 048246 

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“ , w 

szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

PO WER. 
3. Moje dane osobowe zostały powierzone do beneficjentowi realizującemu projekt  - Szkoła Podstawowa nr 41, ul. 

Traugutta 12 w Bydgoszczy (nazwa i adres beneficjenta). Moje dane osobowe mogą zostad przekazane 
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostad również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na 
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

4. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

5. W terminie 4 tygodni po zakooczeniu 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. 

6. W ciągu trzech miesięcy po zakooczeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku 
pracy. 

7. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), 
nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakooczenia udziału w projekcie, kod 
tytułu ubezpieczenia, wysokośd składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokośd składki z tytułu 
ubezpieczenia wypadkowego mogą byd 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 ubezpieczeo społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778, z późn. 
zm.). 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - beneficjentowi 
realizującemu projekt  - Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy (nazwa i adres beneficjenta) 
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą 
zostad przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostad również powierzone specjalistycznym 

                                                             
1
 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowani e projektu została zawarta z 

Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.  



 

firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i 
audyt w ramach PO WER. 

8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 -2020 oraz zakooczenia archiwizowania dokumentacji. 

11. Mogę skontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomośd na adres poczty elektronicznej: 

iod@miir.gov.pl lub adres poczty dyrektor@sp41.bydgoszcz.pl. 

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

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

mailto:iod@miir.gov.pl

