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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU   
pt. Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz 

na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0015/15 
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………… 
(imię/imiona i nazwisko) 

 
Nr PESEL 

 

Zamieszkały/a 

Województwo  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Obszar miejski/wiejski 
 (właściwe zaznaczyć krzyżykiem obok) 

miejski  wiejski  

Powiat  

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

 

Telefon kontaktowy stacjonarny  

Telefon kontaktowy komórkowy  

Adres poczty elektronicznej  

 

będąc uczniem klasy w zawodzie ……………………………………………………………… 

deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie realizowanym przez ZSP nr 8 w Tomaszowie 

Maz. pt. Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz.  

na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0015/15 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, działanie XI.3 Kształcenie zawodowe  

obejmującego: 

a. staż u pracodawców  w wymiarze 150 godzin, 

b. zajęcia specjalistyczne dla zawodów (niepotrzebne skreślić): 

a. Technik budownictwa 

1. Rysunek techniczny 

2. BHP w budownictwie 

3. Tworzenie harmonogramów dla robót dodatkowych 
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b. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

1. Rysunek techniczny 

2. Odnawialne źródła energii 

3. BHP w budownictwie 

c. Technik architektury krajobrazu 

1. Dobór roślin 

2. Sama projektuję swój ogród 

3. Pielęgnacja ogrodów 

c. wizyty studyjne u pracodawców 

d. wykłady na Politechnice Łódzkiej/Uniwersytecie Łódzkim tematycznie dobrane do zawodu. 

(wszystkie zajęcia w projekcie są zajęciami dodatkowymi odbywającymi się poza godzinami 

lekcyjnymi w czasie wolnym) 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się 

do jego przestrzegania. 

 

 

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

data                                   czytelny podpis Uczestnika projektu   

   
 
 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 
 
Jako przedstawiciel ustawowy wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………….…..  

(imię i nazwisko Uczestnika Projektu) 

w projekcie pt. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz” na podstawie 

umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0015/15 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się 

do jego przestrzegania. 

 

 

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

data                               czytelny podpis Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika Projektu 


