
   
 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 w Programie Talenty  

projekt „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa 
śląskiego” 

 

Imię i nazwisko uczestnika……………........………..…………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………..………….…………….……..…......……………………………. 

Telefon……………….………..……………….. e-mail………...........................……..………………… 
 

1. Ja, niżej podpisany/a wyrażam  zgodę  na uczestnictwo w Programie Talenty projektu „Kariera i 

kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”.  

2. Mam świadomość, że działania w ramach Programu Talenty są bezpłatne i nie ponoszę kosztów 

związanych ze świadczeniem usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych jednocześnie 

zobowiązuje się do uczestniczenia w wybranych działaniach wspierając je własnym 

zaangażowaniem. 

3. Wyrażam chęć udziału w następujących działaniach (jeden kandydat może zgłosić chęć udziału 

zarówno w jednym, jak i w kilku działaniach, zaznaczając w deklaracji uczestnictwa odpowiednie rubryki): 

właściwe 

zaznaczyć:  „X” 

 
Nazwa i opis działania 
 

 
1) Zajęcia edukacyjne dla uczniów związane z projektowaniem prowadzone w 

ośrodku designu - uczestnicy zajęć poznają nowoczesne technologie produkcji, 
podstawy projektowania i proces projektowy – od koncepcji, przez planowanie 
prototypowania, po realizację.  
Oprócz udziału w zajęciach uczestnicy będą mieć zapewniony transport oraz 
ubezpieczenie NNW. 
Termin realizacji działania: do końca lutego 2019 r., dla uczniów IV klas – do końca 
czerwca 2018 r.  

 
2) Udział uczniów w obozach naukowych lub konferencjach młodszych 

pracowników naukowych. Uczestnicy będą wprowadzeni do świata akademickiego, 
odbywając warsztaty w ramach  obozów naukowych lub uczestnicząc w konferencji 
młodszych pracowników naukowych.  
Oprócz udziału uczestnicy będą mieć zapewniony transport oraz ubezpieczenie NNW.  
Termin realizacji działania: do końca lutego 2019 r., dla uczniów IV klas – do końca 
czerwca 2018 r. 

 
3) Udział uczniów w pracach kół naukowych na uczelni wyższej. Uczestnicy w 

Ramach 5 spotkań na uczelni wyższej poznają zasady działania akademickich kół 
naukowych, ich cele i możliwości, które są dostępne w ramach członkostwa w 
organizacjach zrzeszających studentów.  
Oprócz udziału uczestnicy będą mieć zapewniony transport oraz ubezpieczenie NNW. 
Termin realizacji działania: do końca lutego 2019 r., dla uczniów IV klas – do końca 
czerwca 2018 r. 

 
4) Mentoring talentów na uczelni wyższej –   

uczestnik w ramach 15 indywidualnych spotkań z doktorantem pozna możliwości 
doskonalenia swoich umiejętności osobistych i zawodowych, aktywnego świadomego 
uczenia się i pobudzania własnego potencjału w obszarze rozwoju osobistego, 
zawodowego i akademickiego.  
Oprócz udziału uczestnicy będą mieć zapewniony transport oraz ubezpieczenie NNW. 
Termin realizacji działania: do końca lutego 2019 r., dla uczniów IV klas – do końca 
czerwca 2018 r. 

 



   
 

 

5.  Oświadczam, że: 

a.  Wyrażam / nie wyrażam* chęć podjęcia studiów wyższych.  

b. Zapoznałam/em się  z Regulaminem oraz zobowiązuję  się  do jego przestrzegania.   

c. Zostałam/em poinformowana/y o tym, że kwalifikacja do poszczególnych działań nastąpi na 

podstawie wyników w nauce, aktywności na zajęciach i w szkole, uczestnictwa w olimpiadach  

i konkursach, uczestnictwa w organizacjach i zajęciach pozaszkolnych, a także na podstawie 

wyników diagnozy uczestników Projektu. 

d.  Zostałam/em  poinformowana/y,  że  Program Talenty w ramach projektu „Kariera i Kompetencje - 

zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu  

o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” jest  finansowany  z  Europejskiego  

Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020. 

c.  Wyrażam  zgodę   na  gromadzenie,  przetwarzanie  i  przekazywanie  swoich  danych  

osobowych (zgodnie z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 

2002 r. nr 101, poz. 926,  ze  zm.).   

6. Do deklaracji uczestnictwa dołączam następujące dokumenty (właściwe zaznaczyć): 

o wykaz ocen  przedmiotów kierunkowych za rok szkolny 2016/2017; 

o potwierdzenie udziału w konkursach i/lub olimpiadach; 

o potwierdzenie udziału w zajęciach pozaszkolnych; 

o potwierdzenie członkostwa w samorządzie uczniowskim;  

o zaświadczenie o ukończeniu kursów, szkoleń; 

o inne………………………………………………………………………………………………… 

           

…………………………. 

                                                                                                
/data i podpis/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*- właściwe zaznaczyć 


