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REGULAMIN 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

UCZNIÓW W PROJEKCIE 

 
1. INFORMACJE O PROJEKCIE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

Uczestników Projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów 

kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy”, ich obowiązki, 

a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Beneficjentem Projektu jest Tarnowska Szkoła Wyższa. 

4. Projekt realizowany jest w formie pięciu zadań merytorycznych, tj.: 

1. Opracowanie programów rozwoju kompetencji kluczowych odpowiadających 
potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. 

2. Moduł I: „Czym możemy zauroczyć turystę”- wykłady z historii z elementami 
języka angielskiego, warsztaty tematyczne w telewizji, lekcje muzealne, gra miejska, 
wycieczka edukacyjna. 

3. Moduł   II:    „W   poszukiwaniu   zdrowia”-wykłady   z   dietetyki   i   kosmetologii 
z elementami języka angielskiego, zajęcia warsztatowe -zdrowe żywienie, wyrób 
kosmetyków naturalnych, wycieczka edukacyjna. 

4. Moduł dla rodziców -kompetencje wychowawcze i społeczne -warsztaty  
tematyczne. 

5. Ocena i potwierdzenie zdobytych kompetencji -konkurs z nagrodami, konferencje 
podsumowujące. 

5. Głównym celem Projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań 

dydaktycznych, służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, 

niezbędnych na rynku pracy u 200 dzieci w wieku od 6 do 16 lat-uczniów szkół 

podstawowych w Tarnowie i Ryglicach w terminie do 31.03.2020r. 

6. Zajęcia dla dzieci zaplanowane w Projekcie będą realizowane w dwóch edycjach w okresie 
od listopada 2018 roku do marca 2020 roku. 
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§ 2. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Uczestnikiem projektu mogą być uczniowie w wieku 6-16 lat z następujących placówek: 
1. Szkoły Podstawowej pozostającej w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 ul. Norwida 22 w Tarnowie. 
2. Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich ul. M. Dąbrowskiej 6 w Tarnowie. 
3. Szkoły Podstawowej w Ryglicach ul. Tarnowska 25. 
4. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej ul. Bema 14 w Tarnowie, 

2. Udział ucznia w projekcie zgłasza rodzic lub opiekun prawny poprzez prawidłowe 
wypełnienie i złożenie w siedzibie placówki, do której uczęszcza dziecko lub w siedzibie 
Tarnowskiej Szkoły Wyższej, następujących dokumentów: 

1. formularza rekrutacyjnego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1) 

2. deklaracji uczestnictwa w projekcie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2) 

oświadczenie uczestnika projektu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3) 

3. zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku dziecka (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4) 

4. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub 
innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

3. Każdy zgłoszony uczeń może wziąć udział tylko w jednej edycji i jednym z dwóch 
modułów zajęć przewidzianych w projekcie. 

4. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem: 
1. jasnych, przejrzystych i ogólnodostępnych zasad, zapewniając tym samym równy 
dostęp do informacji; 
2. zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, 
wiek, wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, 
niepełnosprawność, orientację seksualną, sytuację materialną; 

3. zasady równości szans kobiet i mężczyzn; 

 

§ 3. FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

1. W ramach projektu, w każdej z dwóch edycji przewidzianej w projekcie, prowadzone będą 

następujące zajęcia: 
I. W ramach modułu I: „Czym możemy zauroczyć turystę?” 

1. Zajęcia warsztatowe w telewizji -montaż filmu oraz podstawy autoprezentacji -dwa 
spotkania po 6 godzin lekcyjnych; 

2. MiniWYKŁADY z elementami języka angielskiego na temat historii Tarnowa- 
dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych; 

3. lekcje muzealne -zwiedzanie obiektów muzealnych (jedno spotkanie 6 godzin) oraz 
archiwum diecezjalnego (jedno spotkanie 6 godzin) –zapoznanie się z bogatą 
historią Tarnowa, z jej wielkimi postaciami- obejrzenie księgozbiorów sięgających 
XVIII wieku; 

4. gra miejska- zabawa z elementami rywalizacji- zwiedzanie najciekawszych, 
zabytkowych obiektów w Tarnowie- jedno spotkanie- 6 godzin lekcyjnych; 

5. zajęcia warsztatowe  podsumowujące  grę miejską  -rozszyfrowanie treści  zagadek 

i zadań rozwiązywanych i podejmowanych w trakcie gry miejskiej- jedno 

spotkanie- 6 godzin lekcyjnych; 
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6. zajęcia warsztatowe komputerowe -przygotowanie (na podstawie zgromadzonych 

filmów i zdjęć) prezentacji końcowej –konkursowej -dwa spotkania po 6 godzin 

lekcyjnych; 
II. W ramach modułu II: „W poszukiwaniu zdrowia”. 

1. warsztaty tematyczne „Natura oraz jej wytwory” -wycieczka edukacyjna- jedno 
spotkanie- 4 godziny lekcyjne; 

2. miniWYKŁADY z kosmetologii i dietetyki z elementami języka angielskiego- dwa 

spotkania po 6 godzin lekcyjnych; 

3. wycieczka edukacyjna: „Od ziarna do chleba”-jedno spotkanie- 4 godziny lekcyjne; 
4. zajęcia warsztatowe -produkcja kosmetyków naturalnych -jedno spotkanie 

6 godzin lekcyjnych 
5. zajęcia  warsztatowe   -zdrowe   żywienie   -przygotowanie   zdrowych   przekąsek 

i sałatek- jedno spotkanie 6 godzin lekcyjnych; 
6. zajęcia komputerowe- przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat zdrowia 

i zdrowego żywienia- dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych; 

2. Zajęcia prowadzone  będą  w  dwóch  grupach  wiekowych-  w  grupie  dzieci  starszych  
w wieku 13-16 lat oraz w grupie dzieci młodszych w wieku 6-12 lat. 

3. Po zakończeniu udziału w projekcie, uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą 
wiedzę i umiejętności. 

4. Zakończenie udziału w projekcie przez uczestnika następuje także poprzez: 

1) złożenie     przez     rodzica/opiekuna      prawnego      pisemnego      oświadczenia 
o rezygnacji z udziału w projekcie, przy czym rezygnacja musi być poparta 
ważnymi przyczynami (choroba, zmiana miejsca zamieszkania i szkoły); 

2) na wniosek kierownika projektu, uzasadniający rażące naruszenie zasad 
uczestnictwa w projekcie; 

5. W przypadku zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika, koordynator wpisuje na 
listę uczestników osobę z listy rezerwowej. 

 
§ 4. ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona osobno na każdą z dwóch edycji 

zajęć realizowanych w projekcie: 

1) do udziału w I edycji- w terminie od 01.10.2018 do 22.10.2018 r. 
2) do udziału w II edycji- w terminie od 02.09.2019 do 11.10.2019 r. 

2. Do projektu zrekrutowanych zostanie łącznie ze wszystkich placówek  200 uczestników,  
w tym sto dziewcząt i stu chłopców, w tym minimum cztery osoby niepełnosprawne. 

3. Formularz rekrutacyjny uczestnicy będą mogli pobrać w formie papierowej w sekretariacie 
placówki lub w siedzibie Tarnowskiej Szkoły Wyższej. 

4. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych zamieszczone 
zostanie na tablicach ogłoszeń w palcówkach oraz na ich stronach internetowych a także na 
stronie internetowej Tarnowskiej Szkoły Wyższej www.tszw.edu.pl 

5. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
6. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której 

wchodzą: kierownik projektu, szkolni koordynatorzy projektu, pracownik administracyjny 
projektu. Z działań komisji sporządzany jest protokół. 

7. Kryteria naboru do projektu: 
I. formalne (obligatoryjne): 

1. wiek od 6 do 16 lat; 

http://www.tszw.edu.pl/
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2. uczęszczanie do jednej z czterech placówek wymienionych w § 2 pkt 1; 
3. posiadanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna na uczestnictwo w projekcie. 

II. merytoryczne (dodatkowe): 

1. wysoka frekwencja w szkole (75% i więcej)-10 pkt. 

2. niepełnosprawność-10 pkt. 

3. miejsce zamieszkania-10 pkt dla kandydatów zamieszkujących na wsi. 
8. Do objęcia wsparciem w ramach projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy 

spełnią powyższe wymagania. Na ich podstawie powstaną listy uczestników projektu. 
9. W przypadku, gdy liczba osób przewyższy liczbę miejsc, utworzone zostaną listy 

rezerwowe. O kolejności decydować będzie data złożenia dokumentów. 
10. Gdy   więcej   osób   otrzyma   za   kryteria   dodatkowe   taką   samą    ilość   punktów,  o 

zakwalifikowaniu zdecyduje data złożenia dokumentów. 
11. Objęcie  wsparciem  w  ramach  projektu  uczniów  z  listy  rezerwowej  możliwe  jest   w 

przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez uczestnika zakwalifikowanego na liście 
podstawowej. 

12. Zatwierdzenie list następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia 
przyjmowania wniosków. Wyniki rekrutacji i wykaz uczniów realizujących zajęcia 
zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych placówek oraz 
Tarnowskiej Szkoły Wyższej. 

13. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania uczniów udziałem w projekcie, 
zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja, która będzie trwała do czasu zrekrutowania 
pełnej liczby uczestników. 

 
§ 5. PRAWA UCZESTNIKÓW PROJKETU 

 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

1) bezpłatnego udziału w zajęciach przewidzianych w projekcie; 

2) bezpłatnego wstępu do obiektów i instytucji, w których realizowane będą zadania 

projektowe; 

3) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, 
4) bezpłatnego obiadu w przypadku udziału w wydarzeniach trwających 6 godzin i 

dłużej; 

5) ubezpieczenia NNW; 
6) zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia i powrotu do miejsca zamieszkania, 
7) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie. 

 

§ 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

1) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie 
z ustalonym harmonogramem zajęć, 

2) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział 
w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach, 

3) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

4) dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz w deklaracji 

uczestnictwa w projekcie, 

5) wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli 
i ewaluacji projektu, 
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2. Obecność uczestnika sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez trenera 
prowadzącego lub opiekuna wspomagającego. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie rodzic/opiekun prawny 
uczestnika projektu ma obowiązek przedstawić pisemne oświadczenie o powodach 
rezygnacji. 

4. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do 
udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym 
upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. i obowiązuje  

do czasu zakończenia realizacji projektu. 

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi 

na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów  

prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia 

wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do 

dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez kierownika 
projektu. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 
Załącznik nr 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Załącznik nr 4 ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Załącznik nr 5 PROTOKÓŁ REKRUTACJI 

Załącznik nr 6 LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Załącznik nr 7 LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
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Kod wniosku  

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 
 

„Młody odkrywca z gałązką tarniny –opracowanie programów kształcenia i realizacja 

działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy.” 

 
Dane osobowe 
kandydata do udziału 
w projekcie 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

PESEL  

Płeć  

Dane dotyczące 
miejsca zamieszkania 
kandydata 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Dane kontaktowe 
rodzica/opiekuna 
kandydata 

Imię  

Nazwisko  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

1. Zgłaszam chęć uczestnictwa mojego dziecka ………………………….. 

w module I     lub  w module II                       (imię i nazwisko dziecka) 

(proszę wybrać jeden z modułów) 

projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań 

dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, 

niezbędnych na rynku pracy” 

2. Dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność   tak   nie 
(W przypadku odpowiedzi tak należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.) 

3. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że dane przedłożone w niniejszym formularzu 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

5. Oświadczam, że moje dziecko……………… na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego 

spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 
6. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania jego 
postanowień. 

7. Wyrażam  zgodę   na   przetwarzanie   danych   osobowych   na   potrzeby   rekrutacji   zgodnie   
z obowiązującym prawem. 

 
…………………………………………… …………………………………………………… 
Miejscowość, data  czytelny podpis rodzica/opiekuna 

……………………………. …………………………………………………. 
Data wpływu formularza czytelny podpis osoby przyjmującej formularz 
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Załącznik nr 2 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
„Młody odkrywca z gałązką tarniny –opracowanie programów kształcenia i realizacja 
działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy.” 

 
Ja, niżej podpisany/a ……...……………………..……………………………..., zamieszkały/a 

(imię i nazwisko) 

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

……………………………………………………...................................................................... 
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

 

1. Dobrowolnie deklaruję udział mojego dziecka …………………………..w projekcie 

„Młody odkrywca z gałązką tarniny –opracowanie programów kształcenia i realizacja działań 

dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, 

niezbędnych na rynku pracy.” 

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem projektu „Młody odkrywca z gałązką 
tarniny –opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących 
rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku 
pracy” i moje dziecko spełnia kryteria uprawiające je do udziału w projekcie. 

 

3. Zobowiązuję się, że moje dziecko będzie: 

1) punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia; 

2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 

3) stosować się do poleceń i wskazówek koordynatora projektu oraz osoby realizujących 

zajęcia; 

4) dbać o powierzone w ramach projektu sprzęt i materiały; 

5) w przypadku choroby usprawiedliwiać nieobecność 

4. Zobowiązuję się do powiadomienia koordynatora projektu w placówce, do której 

uczęszcza moje dziecko o konieczności rezygnacji z udziału w nim. 

 
5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

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

miejscowość, data podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Załącznik 3 

 

(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. ,,Młody odkrywca z gałązką tarniny - 

opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy’’ 

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”: 
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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 ,,Młody 

odkrywca z gałązką tarniny - opracowanie programów kształcenia i realizacja działań 

dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy’’, 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 – 

Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (nazwa i adres właściwej Instytucji 

Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt - Tarnowskiej Szkole Wyższej ul. 

Mościckiego 27, 33-100 Tarnów oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu - ………………………………………………. (nazwa i 

adres ww. podmiotów). 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. 
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5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a 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. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy. 

8. 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 podstawie
1
: 

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 – 

Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (nazwa i adres właściwej Instytucji 

Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt - Tarnowskiej Szkole Wyższej ul. 

Mościckiego 27, 33-100 Tarnów oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

 
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. 
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uczestniczą w realizacji projektu - ………………………………………………. (nazwa i 

adres ww. podmiotów). 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. 

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

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

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty 

……………………………………………….. (gdy ma to zastosowanie - należy podać 

dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta). 

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

14. 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 zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

mailto:iod@miir.gov.pl
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Załącznik nr 4 

 

 

 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………..…………………………. 

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

oświadczam, że wyrażam zezwolenie na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 
przez Tarnowską Szkołę Wyższą , w ramach zajęć prowadzonych w projekcie „Młody 
odkrywca z gałązką tarniny –opracowanie programów kształcenia i realizacja działań 
dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, 
niezbędnych na rynku pracy.” 

 
1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Tarnowską Szkołę Wyższą lub przez inne osoby 

na zlecenie Tarnowskiej Szkoły Wyższej wizerunku mojego dziecka, w tym na obrót 

egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku 

wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz 

publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji 

działań projektowych, materiałach służących popularyzacji działań edukacyjnych 

prowadzonych przez Tarnowską Szkołę Wyższą poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: 

 
1) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 

2) prasie; 

3) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 

 
2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym Zezwoleniem nie narusza 
niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

 
3. Oświadczam, że niniejsze zezwolenie udzielam nieodpłatnie. 

 

 
 

………………………………………….... 
(data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 5 

 

 
PROTOKÓŁ 

Z REKRUACJI UCZNIÓW DO PROJEKTU 

 
„Młody odkrywca z gałązką tarniny –opracowanie programów kształcenia i realizacja 
działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy.” 

 
1. W dniu ………............ 

 

Komisja Rekrutacyjna w składzie: 
…........................................................................................... 

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

 

przeprowadziła rekrutację zgodnie z przyjętymi kryteriami udziału uczestników w projekcie. 

 
2. Po przeanalizowaniu ……….. formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie 
zakwalifikowano ………. uczestników (w załączeniu listy rankingowe i rezerwowe). 

 

3. Uwagi: 

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

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

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

 

 

 

 

 

Podpisy Członków komisji: 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
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LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Załącznik nr 6 

 

„Młody odkrywca z gałązką tarniny –opracowanie programów kształcenia i realizacja 

działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy.” 

 

realizowanego przez Tarnowską Szkołę Wyższą. 
 
 

l.p. Imię i nazwisko Kod 

formularza 

Nazwa placówki Wiek Niepełnosprawność 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Podpisy Członków komisji: 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 
Tarnów, …………………………. 
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Załącznik nr 7 

 
 

LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

„Młody odkrywca z gałązką tarniny –opracowanie programów kształcenia i realizacja 

działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy.” 

 

realizowanego przez Tarnowską Szkołę Wyższą. 
 

 

l.p. Imię i nazwisko Kod 

formularza 

Nazwa placówki Wiek Niepełnosprawność 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Podpisy Członków komisji: 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 
Tarnów, …………………………. 


