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Załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy 
 

Data wpływu formularza:                   

Nazwa szkoły do której uczeń/uczennica uczęszcza: Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i 
Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
TYTUŁ PROJEKTU EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU NA 

LOKALNYM RYNKU PRACY 

PODDZIAŁANIE: 11.02.02 RPO WSL 2014-2020 

WNIOSKODAWCA BIELSKO-BIAŁA MIASTO NA PRAWACH POWIATU 

TERMIN REALIZACJI 
PROJEKTU 

01.03.2018-31.12.2020 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA/KANDYDATKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
( proszę wypełnić drukowanymi literami) 

IMIĘ  

NAZWISKO  

PESEL _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

DATA URODZENIA  

KOD POCZTOWY  

MIEJSCOWOŚĆ  

ULICA  

NR DOMU  

TELEFON/OBOWIĄZKOWO   

E-MAIL  

Proszę zaznaczyć odpowiedną odpowiedź: 

STATUS 
UCZESTNIKA 
PROJEKTU W 

CHWILI 
PRZYSTĄPIENIA 
DO PROJEKTU 

1 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia 

Tak/ Nie/Odmowa 
 podania informacji 

2 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań. Tak/ Nie 

3 Osoba z niepełnosprawnościami. Tak/ Nie 

4 
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących 

Tak/ Nie/ Odmowa 
podania informacji 

4A 
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu Tak/ Nie 

5 
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu Tak/ Nie 

6 
Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione) 

Tak/ Nie/ Odmowa 
podania informacji 

 

Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie pt.: „Efektywne kształcenie zawodowe 
kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 

 

miejscowość, data                                      

 

podpis UCZNIA/UCZENNICY 
 
 

miejscowość, data                                      

 
 

podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku Kandydata/-tki 

niepełnoletniego/-niej 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku 
pracy” …………………………………...………….. oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-
2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; 

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, w 
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 

3. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa  
w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia  
w ramach projektu; 

4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników projektów RPO WSL na lata 2014 – 2020” podstawą prawną 
przetwarzania moich danych osobowych stanowi  
art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 922) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym: 
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 
b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 
c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.); 
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  - MIASTO Bielsko-

Biała na Prawach Powiatu, 43-300 Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1 (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które 
na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ……………………………………… (nazwa i adres ww. podmiotów); 

6. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub 
inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 
na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;  

8. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz 
informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone 
stosownym dokumentem

*
; 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy, 
potwierdzone stosownym dokumentem*; 

10. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym ewaluacje/analizy/ekspertyzy 
na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

11.  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
 

 

miejscowość, data                                       

 

podpis UCZNIA/UCZENNICY 
 
 
 

miejscowość, data                                       

 
 
 

podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku 

Ucznia/Uczennicy  niepełnoletniego/-niej 
 

* Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu) 



 
_______________________________________________________________________ 

Projekt pn.: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Załącznik nr 3  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy 

 

TEST MOTYWACJI 
realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową 

dla ucznia 

Instrukcja 
Ludzie różnią się miedzy sobą poziomem zaangażowania w realizację swoich celów. Celem tego testu 
jest ustalenie, jaką wagę przykładasz do spraw związanych z Twoją przyszłością zawodową. Przeczytaj 
uważnie wszystkie stwierdzenia i zakreśl wybraną z pośród czterech możliwości odpowiedź. Pamiętaj, 
nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Pracuj sprawnie, nie zastanawiając się zbytnio nad 
odpowiedzią. Najbardziej trafny wynik otrzymasz, jeśli odpowiesz na wszystkie pytania zgodnie  
z prawdą. 
 

1. Rozważam różne pomysły związane z moimi celami zawodowymi 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 
 
2. Zwracam uwagę na wszelkie informacje, które mogę wykorzystać w realizacji moich celów 

zawodowych. 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 
 
3. Dla mnie realizowanie własnego Projektu Kariery to działanie 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 
 
4. Zdobycie planowanej pozycji zawodowej będzie dla mnie sukcesem 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 
 
5. Chętnie poświęcam czas na osiągnięcie swojego celu zawodowego 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 
 
6. Myślę, ze moje starania o przyszłość zawodową mogą być wzorem dla innych osób. 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 
 
7. Z zaangażowaniem myślę o karierze i planach zawodowych 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 

 
8. Tworzenie i realizacja planu zawodowego to moim zdaniem dbanie o dobrą perspektywę na 

przyszłość 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 

 
9. Wykorzystuję każdą okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego, które może mi się 

przydać w przyszłości 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 

 
10. Osiągnięcie mojego celu zawodowego to dla mnie zadanie 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 
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11. Dążę do pozyskania wielu kontaktów i informacji, przydatnych do realizacji mojej kariery 
zawodowej 

a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 
 

12. Moje cele zawodowe traktuję bardzo poważnie 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 

 
13. Uważam, ze dążenie do realizacji planu kariery zawodowej zwiększa szanse na dobrą pracę 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 

 
14. Z myślą o przyszłej pracy staram się aktualizować swoja wiedzę i informacje dotyczące 

wykonywania wybranego zawodu 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 
 
15. Dokładnie planuję kolejne kroki do kariery 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 

 
16. Uważam, ze sukces zawodowy zależy od mojego zaangażowania 
a) w bardzo dużym stopniu      b) w dużym stopniu      c) w niewielkim stopniu      d) nie zależy 

 
17. Rozwiązanie zadania dotyczącego mojej przyszłości zawodowej zależy ode mnie 
a) w bardzo dużym stopniu      b) w dużym stopniu      c) w niewielkim stopniu      d) nie zależy 
 
18. Moje zaangażowanie w realizację planów zawodowych jest 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 

 
19. Podejmuję różne działania i kroki, aby osiągnąć cele zawodowe 
a) bardzo często   b) często   c)rzadko   d) nigdy 

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
 
Proszę o uzupełnienia poniższych danych: 
 
Imię i nazwisko   

Klasa    

Kierunek kształcenia   

Nazwa szkoły   

 
 
 

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

      miejscowość i data                podpis kandydata/tki 
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ARKUSZ OBLICZENIOWY 

do Testu Motywacji 

I. Zaznacz kółkiem w tabeli przy właściwym numerze pytania swoja odpowiedź. 

numer 
pytania 

odpowiedź 

a b C d suma 

1 4 3 2 1   

2 4 3 2 1   

3 4 3 2 1   

4 4 3 2 1   

5 4 3 2 1   

6 4 3 2 1   

7 4 3 2 1   

8 4 3 2 1   

9 4 3 2 1   

10 4 3 2 1   

11 4 3 2 1   

12 4 3 2 1   

13 4 3 2 1   

14 4 3 2 1   

15 4 3 2 1   

16 4 3 2 1   

17 4 3 2 1   

18 4 3 2 1   

suma 

        

Razem 

 
II. Dodaj wartości zaznaczonych punktów i wpisz ich sumę w poszczególnych kolumnach 
III. Dodaj sumy z czterech kolumn i podaj wartość całkowitą uzyskanych punktów w kwadracie 

RAZEM 
IV. Twój wynik to ……………… pkt 

 
OBLICZANIE WYNIKÓW 
Testu Motywacji 
Osoba badana po zakreśleniu w Arkuszu Testowym swoich odpowiedzi zaznacza je w tabeli w Arkuszu Obliczeniowym. 
Zawiera ona numery poszczególnych pozycji testu z czterema możliwymi odpowiedziami ( a, b, c, d). Następnie należy 
zsumować wartości punktów w każdej kategorii oraz dodać do siebie wszystkie kategorie. Całościowy wynik wpisujemy w 
pole RAZEM i otrzymujemy w wartość surową punktów, które osiągnęła osoba badana. 
Interpretacja 
Następnie ustala się jakość wypełnienia testu i sposób obliczenia wyników przez osobę badaną. Trzeba prześledzić, czy nie 
było pomyłek i przeoczeń przy przenoszeniu zaznaczonych odpowiedzi z formularza testowego na tabelę wyników w 
Arkuszu Obliczeniowym. Sprawdzenia wymaga czynność sumowania zaznaczonych odpowiedzi w poszczególnych 
kategoriach. Interpretując wyniki należy zwrócić uwagę na ogólną liczbę udzielonych odpowiedzi. Gdy jest mała ( poniżej 
10), może świadczyć o trudnościach osoby badanej w sprecyzowaniu swego działania, niechęci lub niezrozumieniu 
celowości badania. Sprawdzając uzyskane dane, wyniki surowe odnosimy do poniższej tabeli, w której podano przedziały 
punktów i odpowiadające im steny osobna dla kobiet i mężczyzn oraz odczytać sten odpowiadający uzyskanemu 
rezultatowi. 
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NORMY DLA KOBIET I MEŻCZYZN W TESCIE MOTYWACJI 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

wynik surowy sten wynik surowy sten 

do 42 1 do 35 1 

43-46 2 36-42 2 

47-50 3 43-48 3 

51-54 4 49-52 4 

55-57 5 53-56 5 

58-61 6 57-60 6 

62-65 7 61-65 7 

66-69 8 66-69 8 

70-72 9 70-73 9 

73 i więcej 10 74 i więcej 10 
 

INTERPRETACJA WYNIKÓW WG SKALI STENOWEJ. 

STEN  INTERPRETACJA 

1 

Wyniki niskie 
( 1 – 4 sten ) niski poziom motywacji 

2 

3 

4 

5 Wyniki średnie 
( 5 – 6 sten 6 ) przeciętny poziom motywacji 6 

7 

Wyniki wysokie 
( 7 – 8 sten ) wysoka motywacja 

8 

9 

10 
 
I. Niski poziom motywacji ( sten 1 – 4 ). 
Osoby, które uzyskały wyniki mieszczące się w tym przedziale, można określić jako niezainteresowane budowaniem  
i rozwojem swojej przyszłości zawodowej. Nie przywiązują wagi i znaczenia do działań zmierzających ku osiągnięciu satysfakcji zawodowej 
Anie nie podejmują znaczących starań w tym kierunku. Tak niski rezultat może też świadczyć o braku zrozumienia dla tej problematyki i 
potrzeby budowania ścieżki kariery oraz braku przemyśleń planów i celów zawodowych. 
II. Przeciętny poziom motywacji ( 5 – 6 sten ). 
Osoby uzyskujące wyniki w tym przedziale charakteryzują się średnim poziomem motywacji na tle badanej populacji. Rozumieją potrzebę 
podejmowania działań i kroków w kierunku planowania swojej przyszłości zawodowej, jednak ich postępowanie jest raczej przypadkowe i 
sporadyczne, nie opiera się na przemyślanej strategii. Cechuje je przeciętna wytrwałość w dążeniu do celu i brak silnego przekonania o 
potrzebie intensywniejszego planowania kariery. Wykazują średni poziom zaangażowania emocjonalnego, niewysoko oceniają swoją szansę 
na osiągnięcie pozytywnego rezultatu ( pozyskania pracy, osiągnięcia pozycji zawodowej). 
III. Wysoki poziom motywacji ( 7 – 10 sten ). 
Wyniki uzyskane w tym przedziale wskazują na osoby charakteryzujące się wysoką motywacją i zaangażowaniem  
w realizację swoich dążeń. Wiedzą one, co jest dla nich ważne w planowaniu kariery i mają sprecyzowane cele zawodowe. Wykazują się 
dużą wytrwałością. Są inicjatorami wielu działań i chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach związanych  
z możliwością podniesienia kwalifikacji, zdobycia doświadczenia i umiejętności zawodowych. Chętnie poświęcają czas  
( kosztem innych preferowanych zajęć) na rzecz tworzenia zaplecza pozycji zawodowej i planowania dalszej ścieżki kariery. 
 
Test Motywacji pozwala na określenie poziomu zaangażowania osoby badanej w realizację zamierzeń oraz prognozowanie rezultatów 
podejmowania określonej roli zawodowej. Odpowiedni poziom motywacji (ponadprzeciętny i wysoki) ma decydujące znaczenie w osiąganiu 
adekwatnych do możliwości klienta celów. Silna tendencja do zaspokojenia potrzeb związanych z wykonywaniem pracy przyczynia się do 
kreowania postawy aktywnej, przejawiającej się w gotowości do podnoszenia kwalifikacji, poszerzania doświadczeń zawodowych i 
zdobywania nowych umiejętności 
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załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy 

 

 

 

 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i prezentowanie wizerunku mojej osoby na zdjęciach oraz filmach 

zrobionych podczas realizacji projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na 

lokalnym rynku pracy”, na stronie Internetowej Wnioskodawcy i realizatorów projektu, we wszelkich 

publikacjach tradycyjnych i elektronicznych dotyczących realizacji Projektu. 

 

 

 

 

miejscowość, data                                       

 

podpis UCZNIA/UCZENNICY 
 
 
 

miejscowość, data                                       

 
 
 

podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku 

Ucznia/Uczennicy  niepełnoletniego/-niej 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja, niżej podpisany/-a (imię i nazwisko Ucznia/Uczennicy) 
………………………………………………………………………………. 
Zamieszkały/-a (adres zamieszkania) ………..………………………………………………………………………………………… 
Uczeń/Uczennica szkoły……………………………………………………………………………………………………………………… 
deklaruję swój udział w projekcie pt.: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na 
lokalnym rynku pracy” realizowanym przez  MIASTO BIELSKO-BIAŁA. 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie 
potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 
potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie 
szkolnictwa zawodowego. 
Ponadto oświadczam, iż: 

1. Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zapoznałem/-am się z Regulaminem Projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do 
sukcesu na lokalnym rynku pracy” i akceptuję jego warunki. 

3. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie. 
4. Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

 
 
 
 

 

miejscowość, data                                       

 

podpis UCZNIA/UCZENNICY 

 
 
 

miejscowość, data                                       

 
 
 

podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku Ucznia/Uczennicy  

niepełnoletniego/-niej 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy 

 
 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

zawarta w dniu ........................... roku w Bielsku-Białej pomiędzy Miastem Bielsko-Biała  
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Beneficjentem, 
a uczniem/uczennicą …………………..………………………………………………………………………………………....…….……. 
PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkałym/-ą w ................................................................................................................................., 
reprezentowanym/ną przez rodziców/opiekunów prawnych: 
………………………………………………………………………………..... 
zwanym/ną dalej „Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu”,  

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie „Efektywne kształcenie zawodowe 

kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” realizowanym przez  MIASTO BIELSKO-BIAŁA. 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla 
poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

2. Zasady uczestnictwa w Projekcie o którym mowa w ust. 1 określa Regulaminu rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym 
rynku pracy” opublikowanym na stronie internetowej i w siedzibie Lidera i Realizatorów 
projektu (zwany dalej „Regulaminem”). 

§2 
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy oraz Regulaminu. 
2. Przypadki, w których możliwe jest dochodzenie od Uczestnika/Uczestniczki zwrotu kosztów 

jego uczestnictwa, jak również zasady tego dochodzenia określa Regulamin. 
§3 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że zapoznał/-a się z treścią Regulaminu i 
zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że spełnia 
warunki uczestnictwa w Projekcie w nim określone. 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że wszystkie jego/jej dane zawarte w 
dokumentacji przedłożonej w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w 
trakcie obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie powiadomi o tym Beneficjenta 
Projektu. 

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego 
wizerunku w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie to 
może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z form realizowanych w ramach 
Projektu. 

§4 
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 
a. Aktywnego uczestnictwa w Projekcie na zasadach określonych w Regulaminie, 
b. Udziału w indywidualnym doradztwie zawodowym; 
c. Udziału w formach wsparcia określonych i uzgodnionych w toku realizacji indywidualnych 

zajęć z doradcą zawodowym,  
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d. Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu, a także po jego zakończeniu. 
§5 

1. Beneficjent Projektu  może  rozwiązać  niniejszą  umowę  w  sytuacji,  gdy  
Uczestnik/Uczestniczka  Projektu, narusza postanowienia Regulaminu lub umowy 
uczestnictwa w Projekcie. 

2. Rozwiązanie  umowy,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  skuteczne  jest  od  dnia  doręczenia  
Uczestnikowi/Uczestniczce  Projektu bezpośrednio lub  drogą  pocztową  (na  adres  
wskazany  w  niniejszej  umowie)  oświadczenia o jej rozwiązaniu. 

§ 6 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia  

Regulaminu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 8 

1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 
polubownie.  

2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Beneficjenta. 

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

 

 

 

miejscowość, data                                       

 

podpis UCZNIA/UCZENNICY 

 
 
 

miejscowość, data                                       

 
 
 

podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku Ucznia/Uczennicy  

niepełnoletniego/-niej 

 

 

miejscowość, data                                       

 

podpis BENEFICJENTA 

 


