
 
Załącznik nr 5A do Regulaminu projektu pt.  

Kompleksowy program rozwoju Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku” 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Podmiot realizujący projekt:  

Ateneum Szkoła Wyższa w partnerstwie z ImpactProject Sp. z o.o. oraz Ideopolis Sp. z o.o. 

Tytuł projektu: „Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku” 

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-z048/18 

Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych 

DANE UCZESTNIKA 

Imię 
 

 

Nazwisko 
 

 

Kierunek i semestr studiów 
 

 

Nr albumu 
 

 

Uczestnik projektu w innych zadaniach  
 

□ TAK □ NIE 

Ja, niżej podpisany/a deklaruję wolę uczestnictwa w/w Projekcie w zakresie: 

 

........................................                                                   …………........................................ 
Miejscowość i data                                             Data i czytelny podpis Uczestnika 

 

 

1 Proszę zaznaczyć wybrany przez Pana/Panią rodzaj studiów 

ZAKRES WSPARCIA1 

NAZWA DZIAŁANIA WYBÓR 
PREFEROWANEJ 

FORMY 
WSPARCIA 

Zadanie 1 – Moduł programów kształcenia 

Studia w ramach nowego programu studiów – Nowoczesne technologie w 
tłumaczeniach 

 

Studia w ramach nowego programu studiów – Nowoczesne technologie w 
edukacji i kształceniu 

 

Studia w ramach nowego programu studiów – Informatyka w zarządzaniu  



 
  

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:  

1. Zostałem/łam poinformowany/na, że Projekt pt. „Kompleksowy program rozwoju Ateneum-

Szkoły Wyższej w Gdańsku”, umowa nr POWR.03.05.00-00-z048/18 jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

2. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym do wybranych form wsparcia.  

3. Informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

4. Zostałam/em pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

5. Deklaruję uczestnictwo w dostępnych mojej osobie formach wsparcia w projekcie, równocześnie 

zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o 

tym fakcie Zespół Projektowy Kompleksowy program rozwoju Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, 

poprzez dostarczenie oświadczenia (załącznik nr 6 do regulaminu projektu) w formie pisemnej na 

adres Ateneum-Szkoła Wyższa ul. 3 Maja 25a, 80-802 Gdańsk p. 312/313. 

6. W przypadku zmiany danych teleadresowych niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Zespół 

Projektowy. 

7. Będę czynnie uczestniczył/a w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach Projektu. 

8. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.  

9. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail). 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data i czytelny podpis Uczestnika 

 


