Projekt współfinansowany w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+

REGULAMIN uczestnictwa uczniów
Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Pawła II w Krempachach
w projekcie ”Science 4 all”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Projekt „Science 4 all” o numerze 2016-1-PL01-KA219-026128, zwany dalej Projektem,
realizowany jest w Publicznym Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana
Pawła II w Krempachach w okresie od 1.09.2016 do 31.08.2018.

2. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach
programu Erasmus+ Akcja KA2 „Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych
praktyk. Projekt współpracy szkół”.
3. W Projekcie promowany będzie równy dostęp i włączenie społeczne poprzez ułatwianie
dostępu do działań transnarodowych i projektowych osobom ze środowisk
defaworyzowanych i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami.

4. Partnerami w Projekcie Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Jana Pawła II w Krempachach są szkoły z Francji, Estonii i Portugalii.
5. Cele Projektu:
• Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli szkół partnerskich.
• Zwiększenie kompetencji i motywacji uczniów w zakresie matematyki, nauk ścisłych
oraz przedsiębiorczości.
• Polepszenie umiejętności społecznych, kulturowych, międzykulturowych i językowych
w szkołach partnerskich.
6. Projekt realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, warsztatów, konkursów,
projektów edukacyjnych, zajęć szkolnych, indywidualnie przez uczniów i innych opisanych
w projekcie. Pełna treść Projektu w języku angielskim jest dostępna do wglądu
u Koordynatora Projektu, p. Urszuli Utnickiej.
7. Jednym z elementów Projektu są działania związane z uczeniem się/ nauczaniem/
szkoleniami realizowane w trzech szkołach partnerskich oraz wizyta partnerów w Polsce.
W Projekcie zaplanowano 25 mobilności z Gimnazjum w Krempachach, w tym 9
nauczycieli i 16 uczniów.
8. Językiem Projektu jest język angielski.
II. ZASADY REKRUTACJI
1. Uczestnikiem Projektu może zostać każdy uczeń z klasy pierwszej lub drugiej (w r.szk.
2016/17) Gimnazjum w Krempachach, spełniający opisane poniżej kryteria:
a) komunikatywna znajomość języka angielskiego,
b) wysoka kultura osobista, zachowanie min. dobre,
c) zaangażowanie i zdobywanie punktów za udział w działaniach projektowych
(patrz pkt. II.10 Regulaminu).
2. W działaniach lokalnych mogą uczestniczyć uczniowie innych, niż wymienione w pkt. II.1

klas Gimnazjum w Krempachach, pod warunkiem, że nie ma wystarczającej liczby
chętnych wśród uczestników Projektu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów
na udział w Projekcie (Załącznik nr 1) oraz przetwarzanie danych osobowych i przekazanie
praw autorskich (Załącznik nr 2). Odpowiednie wnioski można pobrać w sekretariacie
szkoły i wypełnione złożyć Koordynatorowi Projektu do dnia 30 września 2016.
4. Jeżeli działania projektowe mają miejsce poza terenem szkoły (w tym wyjazdy zagraniczne)
wymagana jest dodatkowa zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka
w wycieczce.
5. Nabór uczestników projektu oraz rodzin goszczących w czasie mobilności do Polski
powierza się Komisji, w skład której wchodzą nauczyciele Gimnazjum w Krempachach:
• dyrektor szkoły,
• koordynator projektu,
• nauczyciel matematyki,
• nauczyciel fizyki,
• nauczyciel języka angielskiego.
6. Do zadań członków Komisji należy weryfikacja złożonych wniosków, ocena zaangażowania
w Projekt oraz przyznawanie punktów za poszczególne działania. W procesie rekrutacji
zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
7. Uczeń po pozytywnej weryfikacji wniosku podpisuje kontrakt określający jego prawa
i obowiązki (Załącznik 3).
8. Za pracę w Projekcie będą przyznawane punkty; dodatkowo punktowane będą inne
elementy między innymi zaangażowanie, goszczenie uczniów zza granicy oraz wkład
w rozpowszechnianie Projektu.
9. Nabór do poszczególnych działań projektowych, w tym wyjazdów zagranicznych odbywa
się na podstawie deklaracji uczestnictwa, a w przypadku większej liczby chętnych:
a) wyższe osiągnięcia kryteriów opisanych w pkt. II.1c),
b) motywacja i wyrównywanie szans,
c) wyższa ocena zachowania.
Decyzję podejmuje Komisji wymieniona w pkt. II.5.
10. Informacja o działaniach projektowych wraz z punktacją będzie zamieszczona na tablicy
informacyjnej ERASMUS+ (dolny korytarz) oraz na stronie internetowej szkoły. Ilości
punktów, które mogą zdobyć uczniowie:
Lp. Kryterium

Ilość pkt.

1

Udział w działaniach projektowych: konkursy, wycieczki itp.

1-2 /każde

2

Wykonywanie działań projektowych: prezentacje, wystawy, filmy,
projekty, aktywność itp.

1-6 /każde

3

Działania upowszechniające

1-6 /każde

4

Deklaracja przyjęcia gościa zza granicy

10

5

Przyjęcie gościa zza granicy

40

6

Motywacja i zaangażowanie

20

III. ZASADY UCZESTNICTWA W MOBILNOŚCIACH ZAGRANICZNYCH
1. Wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich odbywają się w terminie i kolejności określonej
harmonogramem wyjazdów.
2. Podczas wyjazdu uczniowie są zakwaterowani u rodziny wskazanej przez szkołę
goszczącą. Ani uczniowie, ani rodzice nie mają możliwości wyboru kraju, do którego
wyjedzie dziecko, a także rodziny goszczącej, w tym standardu lokalu.
3. Uczeń może wyjechać za granicę w ramach Projektu tylko raz.

4. Uczniowie biorący udział w wyjazdach do szkół partnerskich muszą posiadać dowód
osobisty lub paszport (ważne co najmniej 1 miesiąc po powrocie) oraz kartę EKUZ.
5. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają pisemną zgodę na wyjazd zagraniczny oraz
akceptują Regulamin wycieczki (Załącznik 4).
6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce wybrany
zostanie uczeń z listy rezerwowej.
7. Wszelkie szczegółowe informacje, regulaminy i dokumentacja zostaną przekazane
uczniom i ich rodzicom/prawnym opiekunom przed wyjazdem.
8. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu,
rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej
rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).
9. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do
wyjazdu.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w działaniach projektowych, do których się
zapisał. Obecność na zajęciach potwierdzana będzie podpisem na liście obecności.
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych dla celów
kontroli i podnoszenia jakości wdrażania projektu, monitoringu i ewaluacji.
3. Koordynator Projektu wyłącza możliwość przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika
Projektu wynikających z niniejszego kontraktu na osobę trzecią.
V. ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia
o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zagranicznego ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu,
koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie
rezerwacji itp.) ponoszą rodzice/opiekunowie prawni ucznia. Nie dotyczy to rezygnacji
z ważnych powodów rodzinnych lub zdrowotnych.
3. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Projekcie uczniów
naruszających rażąco postanowienie niniejszego regulaminu, zasady współżycia
społecznego, a także działania na jego szkodę. W tej sytuacji może obciążyć Uczestnika
Projektu kosztami.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,
a dotyczących udziału w Projekcie decyzję podejmie komisja wymieniona w pkt. II.5.
4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u Koordynatora Projektu oraz na stronie
internetowej szkoły w zakładce Erasmus+.
Zmiana 26.01.2017

Załącznik nr 1

Projekt współfinansowany w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów na udział dziecka
w projekcie Erasmus+ „Science 4 all”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…...................................................…..................................................................
(Imię i nazwisko)

w projekcie „Science 4 all” (nr wniosku 2016-1-PL01-KA219-026128) realizowanego
przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II
w Krempachach w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2. „Partnerstwa strategiczne
wspierające wymianę dobrych praktyk. Projekt współpracy szkół” w terminie od 1.09.2016
do 31.08.2018.r.
Zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa i akceptuje jego warunki.
Deklaruję nieodpłatne goszczenie w domu ucznia ze szkoły partnerskiej w marcu 2017 (7 dni).

 TAK

 NIE

Wyrażam chęć uczestniczenia w lekcjach języka angielskiego w wymiarze 30h, przygotowujących do wizyty
gości ze szkół partnerskich (1 rodzic / opiekun prawny).

 TAK

 NIE

Miejscowość, data …....................................

…………………..............................

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

Czytelny podpis matki

Czytelny podpis ojca

Załącznik nr 2

Projekt współfinansowany w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie jego danych
osobowych i przekazaniu praw autorskich w projekcie Erasmus+ „Science 4 all”
(nr wniosku 2016-1-PL01-KA219-026128)
Imię i nazwisko dziecka: …..........................................................................................
1) Udzielam Publicznemu Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w
Krempachach nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na zwielokrotnienie
techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu przez jednokrotną lub wielokrotną publikację prac
wykonanych przez moje dziecko w ramach działań projektowych oraz wykorzystanie ich w celach
promocyjnych; zwielokrotnienie techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu przez jednokrotną lub
wielokrotną publikację prac wykonanych przez moje dziecko w ramach działań projektowych w
wydawnictwach oraz w materiałach promocyjnych szkół partnerskich i Narodowej Agencji programu
Erasmus+ FRSE; zamieszczenie prac wykonanych przez moje dziecko w ramach działań
projektowych na stronach internetowych szkół partnerskich, Narodowej Agencji programu Erasmus+
FRSE, wszelkich stronach internetowych służących rozpowszechnianiu projektu i na wszelkich
innych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz do wykonywania autorskich
praw zależnych. Z chwilą dostarczenia prac wykonanych przez moje dziecko w ramach działań
projektowych do Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w
Krempachach na w/w/ gimnazjum przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów;
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie i
Narodową Agencję programu Erasmus+ FRSE danych osobowych mojego dziecka zgodnie z
ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.), na potrzeby działań projektowych. Zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem
danych osobowych ucznia jest Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana
Pawła II w Krempachach, ul Kamieniec 46. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a
uczestnik/rodzice/prawni opiekunowie mają prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania
oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania;
3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Publiczne
Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Krempachach, szkoły partnerskie
i Narodową Agencję programu Erasmus+ FRSE zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z
realizacją działań projektowych, rozpowszechnianiem projektu, monitoringiem i sprawozdawczością
w ramach Programu „Erasmus+” oraz w materiałach promocyjnych. Możliwe formy
rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.
4) Prace mojego dziecka w projekcie są wynikiem „oryginalnej twórczości” i nie naruszają praw osób
trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych.

Data .......................................

…………………..............................
Czytelny podpis matki

………………….................................
Czytelny podpis ojca

…...………………….............................
Czytelny podpis uczestnika projektu

Załącznik nr 3

Projekt współfinansowany w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+

KONTRAKT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Erasmus+ „Science 4 all” (nr wniosku 2016-1-PL01-KA219-026128)

zawarty w ………………………............................ w dniu ..................................... r.
pomiędzy
Publicznym Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w
Krempachach, ul. Kamieniec 46 reprezentowanym przez
Pana Wojciecha Sołtysa – Dyrektora, zwanym dalej Organizatorem
a
(Imię i nazwisko) ...................................................................................................................,
Klasa ..............., zwanym /ą dalej Uczestnikiem projektu o następującej treści:
I. Przepisy ogólne
1. W ramach Projektu Organizator oświadcza, iż zakwalifikował Uczestnika do udziału
w Projekcie.
2. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia działań projektowych zaplanowanych
w Projekcie.
3. Uczestnik Projektu potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
II. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w działaniach projektowych, w których
zadeklarował chęć uczestnictwa. Obecność na zajęciach potwierdzana będzie podpisem
na liście obecności.
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych dla celów
kontroli i podnoszenia jakości wdrażania projektu, monitoringu i ewaluacji.
3. Organizator wyłącza możliwość przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika Projektu
wynikających z niniejszego kontraktu na osobę trzecią.
Podpisując kontrakt Uczestnik Projektu akceptuje tym samym postanowienia Regulaminu.

................................................
Uczestnik Projektu

………...……………….............
Organizator

Załącznik 4

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA
NA WYCIECZKĘ ZAGRANICZNĄ
A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę zagraniczną:
trasa wycieczki:
organizowaną w dniach:
1. ___________________________

______________________________

imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna*

czytelny podpis

2. ___________________________

______________________________

imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*

czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji
w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.
Przyjmuję odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki zamieszczonym na odwrocie
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
B. Informuję, że syn/córka*:


choruje na przewlekłe choroby:

TAK

NIE1

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


zażywa na stałe leki

TAK

NIE*

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


jest uczulony/a*

TAK

NIE*

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


jak znosi jazdę autokarem



inne uwagi

DOBRZE

ŹLE*

………………………………………………………………………………………………….........
C. Dane osobowe uczestnika
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….........
2. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………........
3. Telefony: ……………………………………

…………………………………………….

domowy rodziców/prawnych opiekunów

komórkowy uczestnika

4. PESEL:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam……………………………………………...................
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki zamieszczonym na odwrocie
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

……………………...................
data
1

..................................................................………
czytelny podpis uczestnika wycieczki

niepotrzebne skreślić; w przypadku odpowiedzi TAK, wymienić jakie.

Str.1

REGULAMIN WYCIECZKI
1. Uczestnik musi posiadać: ważną legitymację szkolną, paszport lub/i dowód osobisty (ważny
minimum 1 miesiąc od zakończenia wyjazdu) oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego.
2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów
obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki
(m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach
publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk).
3. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty
zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.
4. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego
wykonywania ich poleceń.
5. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych
oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców.
6. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków,
środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.
7. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może
nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów. W przypadku wyjazdu zagranicznego
uczestnicy zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi
obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju.
8. Wyjście na plażę lub kąpiel w akwenie/basenie itp. może nastąpić wyłącznie pod
nadzorem, a także za wiedzą i zgodą opiekunów. Uczestnicy wycieczki, na plaży
przebywają w miejscu wskazanym przez opiekuna.
9. Uczestnicy bez zgody i nadzoru opiekunów nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego.
10. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa
własnego i innych.
11. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach
określonych przez kierownika wycieczki.
12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Po godzinie 23.00 w miejscu
zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna.
13. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu
zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym
przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on
sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
14. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące
uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone, w tym posiadać stosowne
obuwie i odzież.
15. Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt
rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice
(prawni opiekunowie) zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który
będzie eskortował ucznia.
16. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców
(prawnych opiekunów).
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Załącznik 5

Projekt współfinansowany w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+

Zgoda osoby pełnoletniej na przetwarzanie jej danych osobowych i przekazaniu
praw autorskich w projekcie Erasmus+ „Science 4 all”
(nr wniosku 2016-1-PL01-KA219-026128)
Imię i nazwisko: …..........................................................................................
1) Udzielam Publicznemu Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II
w Krempachach nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na
zwielokrotnienie techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu przez jednokrotną lub wielokrotną
publikację prac wykonanych przeze mnie w ramach działań projektowych oraz wykorzystanie ich
w celach promocyjnych; zwielokrotnienie techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu przez
jednokrotną lub wielokrotną publikację prac wykonanych przeze mnie w ramach działań
projektowych w wydawnictwach oraz w materiałach promocyjnych szkół partnerskich i Narodowej
Agencji programu Erasmus+ FRSE; zamieszczenie prac wykonanych przeze mnie w ramach działań
projektowych na stronach internetowych szkół partnerskich, Narodowej Agencji programu Erasmus+
FRSE, wszelkich stronach internetowych służących rozpowszechnianiu projektu i na wszelkich
innych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz do wykonywania autorskich
praw zależnych. Z chwilą dostarczenia prac wykonanych przeze mnie w ramach działań
projektowych do Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II
w Krempachach na w/w/ gimnazjum przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów;
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie
i Narodową Agencję programu Erasmus+ FRSE moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), na
potrzeby działań projektowych. Zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem danych
osobowych ucznia jest Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II
w Krempachach, ul Kamieniec 46. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a uczestnik ma prawo
dostępu do treści tych danych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich
przetwarzania;
3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Publiczne Gimnazjum Nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Krempachach, szkoły partnerskie i Narodową
Agencję programu Erasmus+ FRSE zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z realizacją
działań projektowych, rozpowszechnianiem projektu, monitoringiem i sprawozdawczością w ramach
Programu „Erasmus+” oraz w materiałach promocyjnych. Możliwe formy rozpowszechnienia
wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.
4) Moje prace w projekcie są wynikiem „oryginalnej twórczości” i nie naruszają praw osób trzecich,
w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych.

Data .......................................

…...………………….............................
Czytelny podpis uczestnika projektu

Załącznik nr 6

Projekt współfinansowany w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+

Deklaracja Rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd ucznia do kraju
partnerskiego w ramach projektu projekcie Erasmus+ „Science 4 all”
(nr wniosku 2016-1-PL01-KA219-026128)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

……………………………………………………...........................................
w wyjeździe do Narva Kesklinna Gümnaasium (ESTONIA)
w terminie 13-20 maja 2017
Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do poniesienia kosztów wynikających
z rezygnacji syna/córki z wyżej wymienionego wyjazdu w tym m.in.
zmianą nazwiska na bilecie lotniczym, odwołaniem rezerwacji i innych.
.

….........................
Data

…..........................
Podpis matki

…..........................
Podpis ojca

