Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr LO.021.42.2021
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Wyspiańskiego w Bieczu
z dnia 07.10.2021 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna
w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja”
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna
Nr projektu RPMP.10.01.04-12-0044/21
Beneficjent: Powiat Gorlicki
Realizator: Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Bieczu
38-340 Biecz, ul. Tysiąclecia 2
§1
Określenia i skróty
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna
w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja”
Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym
im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja”,
Beneficjencie - należy przez to rozumieć Powiat Gorlicki,
Realizatorze – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące
im. St. Wyspiańskiego w Bieczu, które zapewni właściwą realizację zadań
wynikających z projektu,
Rekrutacji – należy przez to rozumieć wybór uczniów do uczestniczenia w zajęciach
on-line z chemii i matematyki z listy kandydatów oraz ustalenie listy rezerwowej
zgodnie z kryteriami ustalonymi w niniejszym regulaminie,
Komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół powołany przez Dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Bieczu, którego zadaniem jest
wybór osób uczestniczących w zajęciach on-line z chemii i matematyki,
Uczestnikach projektu – należy przez to rozumieć uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Bieczu, którzy zostali zakwalifikowani
do udziału w projekcie i skorzystają z oferowanego wsparcia.
Biurze projektu – należy przez to rozumieć Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Wyspiańskiego w Bieczu, z siedzibą w Bieczy przy ul. Tysiąclecia 2.

§2
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

Projekt realizowany jest od 27.10.2021 r. do 30.06.2022 r.
Pierwsze zajęcia online z chemii odbędą się 28.10.2021 r.
Pierwsze zajęcia online z matematyki odbędą się 27.10.2021 r.
Biuro projektu mieści się w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu, , ul. Tysiąclecia 2,
38 - 340 Biecz.
5. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

zajęcia on-line: zajęcia wykraczające poza podstawę programową kształcenia na
poziomie szkoły ponadgimnazjalnej wykorzystujące nowoczesne technologie
komunikacyjne w obszarze chemii i matematyki. Zajęcia prowadzone będą
w oparciu o scenariusze wypracowane w projekcie koordynacyjnym. Zajęcia
realizowane w ramach projektu nie będą kolidowały z zajęciami szkolnymi
realizowanymi w ramach podstawy programowej.

wyjazdy na uczelnie na zajęcia stacjonarne wykraczające poza podstawę
programową kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej wykorzystujące
nowoczesne technologie komunikacyjne w obszarze chemii i matematyki
prowadzone przez nauczycieli akademickich. W ramach projektu odbędzie się
1 wyjazd na zajęcia stacjonarne z chemii w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Tarnowie oraz 1 wyjazd na zajęcia online z matematyki
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
§3
Uczestnictwo w projekcie
1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych w roku szkolnym 2021/2022 30 uczniów/uczennic:
15 na zajęcia online z chemii i 15 na zajęcia online z matematyki.
2. Uczestnikiem projektu może być osoba która:
• jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Bieczu,
• nie była uczestnikiem w tożsamym wsparciu (pod względem realizowanych treści
zajęć),
• posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad
postawę programową kształcenia. Wymóg wskazujący na posiadanie takich
kompetencji: uczeń osiągnął z testu przygotowanego przez nauczyciela
chemii/matematyki weryfikującego poziom umiejętności - minimum ocenę dobrą.
3. W przypadku większej liczby chętnych uczniów/uczennic spełniających warunki
uczestnictwa w projekcie niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, o udziale w projekcie
zadecydują kolejno:
- etap I: wyższa ocena z przedmiotu objętego wsparciem (tj. odpowiednio matematyki
lub chemii), uzyskana przez ucznia/uczennicę na koniec semestru poprzedzającego
rekrutację (ocena dobra - 1 pkt., ocena bardzo dobra - 2 pkt., ocena celująca – 3 pkt.)
- etap II: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie, o udziale
w projekcie decydować będą osiągnięcia z konkursów/olimpiad z przedmiotu objętego
wsparciem tj. odpowiednio matematyki lub chemii, wg następującej punktacji:
* laureat/ka etapu szkolnego 1 pkt,
*laureat/ka etapu okręgowego 2 pkt,
*laureat/ka etapu centralnego 3 pkt,
- etap III: w przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych w I i II etapie
o udziale w zajęciach zadecyduje wyższa frekwencja za rok szkolny poprzedzający
rekrutację.

4. Uczniowie/uczennice, którzy/re nie zostaną zakwalifikowani/ne do udziału w projekcie,
a uzyskali/ły wynik z testu rekrutacyjnego min. 4.0, zostaną wpisani/ne na listę
rezerwową według kolejności uzyskanych punktów. W przypadku rezygnacji lub
skreślenia uczestnika/uczestniczki projektu, jego/jej miejsce osoba z najwyższą ilością
punktów na liście rezerwowej.
§4
Dokumenty rekrutacyjne
1. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w projekcie zobligowani są do złożenia
formularza zgłoszeniowego - zawierający wszystkie dane uczestnika potrzebne do
monitorowania wskaźników oraz ewaluacji – stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
Formularz zgłoszeniowy można złożyć u nauczycielki chemii/matematyki,
w sekretariacie Liceum (biurze projektu), wysłać pocztą na adres szkoły: 38-340 Biecz,
ul. Tysiąclecia 2 (decyduje data wpływu) lub na adres email: sekretariat@lobiecz.pl
w terminie do dnia 20.10.2021 r. do godz. 15:30.
2. W chwili rozpoczęcia zajęć online z chemii/matematyki każdy z uczestników składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – stanowiący
załącznik nr 2 do regulaminu oraz podpisuje „Deklarację uczestnictwa w projekciezałącznik nr 3 do regulaminu i zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku –
załącznik nr 4.
3. Wzory dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 będą dostępne w sekretariacie
szkoły, u nauczycielki chemii/matematyki oraz na stronie internetowej szkoły.
4. Dokumenty powinny być wypełnione ręcznie lub komputerowo, czytelnie, podpisane
przez ucznia/uczennicę. W przypadku osób niepełnoletnich komplet dokumentów musi
zostać
podpisany
przez
ucznia/uczennicę
oraz
przynajmniej
jednego
z rodziców/opiekunów prawnych.

§5
Przebieg procesu rekrutacji
1. Rekrutacja do zajęć on-line przeprowadzana będzie w okresie od 07.10.2021 roku
do 20.10.2021 roku.
2. Każdy uczeń/uczennica może złożyć tylko jeden komplet dokumentów.
3. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
4. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne nie będą rozpatrywane.
5. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do projektu.
W wyniku prac komisji powstaje lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu
oraz lista rezerwowa. Uczniowie/uczennice, którzy/re nie dostali/ły się do projektu
z powodu braku miejsc zostają umieszczeni/umieszczone na liście rezerwowej.
6. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w projekcie
w przypadku zwolnienia miejsc na skutek skreślenia z listy uczestników, z przyczyn
określonych w § 6 pkt. 7.
7. Lista osób zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia wywieszona zostanie
na tablicy ogłoszeń.
8. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Komisja Rekrutacyjna.
9. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły.

§6
Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy regulamin.
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą uczestniczyć w wybranych formach
wsparcia nieodpłatnie.
3. Podczas organizowanych zajęć wyjazdowych na uczelniach uczestnikom zostanie
zapewniony bezpłatny transport, opieka, ubezpieczenie.
4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą uczestniczyć w 30 godz. zajęć
online w roku szkolnym 2021/2022 (1 godz. = 45 min) w obszarze chemii/matematyki nie
częściej niż raz w tygodniu w godz. 7.30-9.00.
5. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:
• regularnego uczestnictwa w wybranych formach wsparcia – udział w min. 70% godzin
• wypełniania testów badających wiedzę oraz ankiet badających umiejętności
i postawy.
7. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w zajęciach on-line może zostać skreślony z listy
uczestników w następujących przypadkach:
•
na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszaniem
zasad uczestnictwa w zajęciach,
•
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 30% godzin zajęć,
•
rezygnacji uczestnika,
•
skreślenia uczestnika z listy uczniów danej szkoły.
8. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa dokonuje
Komisja Rekrutacyjna wpisując jednocześnie na listę Beneficjentów Ostatecznych kolejną
osobę z listy rezerwowej.
9. Uczniowie, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału
w projekcie.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
4. W sprawach nie uregulowanych regulaminem rozstrzyganiem spraw spornych zajmie
się Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Bieczu.
5. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna
w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu – IV edycja" są współfinansowane w ramach
działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura
Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego realizacji pokrywane
są w 5% z budżetu Powiatu Gorlickiego, 95% z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
FORMULARZ REKRUTACYJNY
do projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym
im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna
nr RPMP.10.01.04-12-0044/21

Dane ucznia
Imię
Nazwisko
Klasa
Oświadczam, iż jestem zainteresowany/a uczestnictwem w zajęciach on-line z:




chemii
matematyki

w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym
im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja” oraz nie brałem/am udziału w tożsamym wsparciu
pod względem realizowanych treści zajęć.
1. Ocena uzyskana na koniec semestru poprzedzającego przystąpienie do projektu
z przedmiotu wybranego do realizacji w ramach projektu:
…………………………………………………………………………………………………..
2. Osiągnięcia z wybranego do realizacji obszaru tematycznego(wymienić konkursy,
olimpiady przedmiotowe oraz etap: laureat etapu szkolnego/okręgowego/centralnego):
………………………………………………………………………………………………..…
3. Frekwencja za rok szkolny 2020/2021 (w procentach):…………………………………..
4. Specjalne potrzeby edukacyjne wynikające ze stanu zdrowia:





NIE
TAK ( jakie? )………………………………………………………………………………….
Odmawiam podania informacji

Ja niżej podpisany/a:
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego
w Bieczu – IV edycja”.
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych
w

celu

rekrutacji

do

projektu

pn.

„Małopolska

Chmura

Edukacyjna

w

Liceum

Ogólnokształcącym im St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przyjmuję do wiadomości, że:


administratorem tak zebranych danych osobowych w celu rekrutacji do projektu
„Małopolska

Chmura

Edukacyjna

w

Liceum

Ogólnokształcącym

im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja” w ramach zbioru: „Dane
indywidualne uczestników projektu MChE” jest

Liceum Ogólnokształcące

im. St. Wyspiańskiego w Bieczu, ul. Tysiąclecia 2, 38-340 Biecz,


administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
się skontaktować

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatgorlicki.pl,

a w razie jego nieobecności z zastępcą inspektora ochrony danych pod adresem
l.dziuban@powiatgorlicki.pl,


moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z rekrutacją
do projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym
im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja”,



moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym
do kontroli/ weryfikacji poprawności prowadzonej rekrutacji,



podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie pn. „Małopolska
Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego
w Bieczu - IV edycja”,



dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani
profilowane, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Biecz, dnia ………………………

W przypadku osoby niepełnoletniej:

……………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

……………………………………….
CZYTELNY PODPIS RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Załącznik nr 2
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Licem Ogólnokształcącym
im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
• administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego
stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres
do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
• administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,
• przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6
ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 –
dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
• rozporządzenia 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;
• rozporządzenia 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;
• ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
• rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
• moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji projektu Małopolska
Chmura
Edukacyjna
w
Liceum
Ogólnokształcącym
im. St. Wyspiańskiego w Bieczu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020 (RPO WM);
• moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskie
Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi
realizującemu projekt – Powiatowi Gorlickiemu z siedzibą w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice,
realizatorowi: Liceum Ogólnokształcącemu im. St. Wyspiańskiego w Bieczu ul. Tysiąclecia 2, 38-340 Biecz
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego,
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone

•

•
•
•

•
•
•
•

•

specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM;
moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu
i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która
z tych dat nastąpi później;
podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją
odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;
posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej.
Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do
przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów,
praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa;
moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane
mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1,
wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
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;

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO
OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Załącznik nr3
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa
w projekcie pn.: „Małopolska Chmura Edukacyjna
w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja”

Dane podstawowe
Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć
Kobieta
Mężczyzna
Wiek w chwili przystąpienia do
projektu
Wykształcenie
Adres zamieszkania
Ulica
Numer domu/ lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Gmina
Powiat
Województwo
Obszar zamieszkania
Wiejski
Miejski
Dane kontaktowe
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Osoba nieaktywna zawodowo
Tak
Nie
Osoba zatrudniona
Tak
Nie
- wykonywany zawód
Nie dotyczy
- miejsce zatrudnienia znajduje się
nie dotyczy
na terenie powiatu
małopolskiego
innego
Inne dane
Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej,
w której skorzystano ze wsparcia
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant,
tak
osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
tak
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

tak
tak

nie
nie
nie
nie

Deklaruję swój udział w zajęciach on-line z chemii/matematyki w ramach projektu: „Małopolska
Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja” oraz
oświadczam, że przystępując do projektu:
•

Wyrażam dobrowolna zgodę na uczestnictwo w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna
w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja” nr RPMP.10.01.0412-0044/21 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet 10, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4
Małopolska Chmura Edukacyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020

•

Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa, zobowiązuję się do regularnego udziału
w zajęciach online, do których zostałam/em zakwalifikowana/ny oraz każdorazowego
poświadczania swojej obecności własnoręcznym podpisem na listach obecności.

•

Potwierdzam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.

•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym udostępnienie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
zawartego w dokumentacji zdjęciowej/filmowej dla celów związanych z realizacją projektu

•

Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym w trakcie projektu i po jego zakończeniu.

•

Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.

•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, którego administratorem jest
Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Krakowie
przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56,
30 - 017 Kraków.

•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, którego administratorem jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pl. Trzech
Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
projektu.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Biecz, dnia ………………….
……………….………………………………….
CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU

W przypadku osoby niepełnoletniej

…………..……………………………………
CZYTELNY PODPIS RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Załącznik nr 4
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku
Ja, niżej podpisany/-na
…………………………………………………………………………………………………..
zamieszkały/a
…………………………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu pn.
„Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego
w Bieczu – IV edycja”
Moja zgoda dotyczy moich fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych)
utrwalonych w ramach prowadzonych lekcji on-line i realizacji zadań przeprowadzanych
w ramach Projektu oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie w zasobach Chmury
Edukacyjnej, udostępnienie na stronie internetowej projektu, publikację w mediach, prasie
i programach w związku z publikacją informacji o projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna
w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja”. Dopuszczam
możliwość przetwarzania mojego wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową itp.
Mój wizerunek może być wykorzystywany i rozpowszechniany bezterminowo.

Biecz, dnia…………………….

..…………………………………
CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU

W przypadku osoby niepełnoletniej

…………………………………………
CZYTELNY PODPIS RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1062.), art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.
1740 ze zm.).

