FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Praktyki zagraniczne dla uczniów branży IT” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000076658
w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna

Dane kandydata
Imię
Nazwisko

Oświadczam, iż jestem uczniem/uczennicą Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku i w bieżącym roku
szkolnym (2022/2023) kontynuuję kształcenie w klasie ……………….
Kryteria wyboru:
ocena z zachowania (klasa II)
ocena z języka niemieckiego (klasa II)
średnia ocena z przedmiotów zawodowych
(klasa II)

Opinia wychowawcy

Dlaczego chcesz wziąć udział w
projekcie Praktyki zagraniczne dla
uczniów branży IT

Realizator projektu:

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji do projektu Zagraniczne doświadczenie
zawodowe dla elektroników z Radomska na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Wyrażam zgodę na używanie przez Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku, ul. Narutowicza 12, 97-500
Radomsko mojego wizerunku utrwalonego podczas trwania projektu ERASMUS+ numer 2018-1-PL01-KA102-047899 pt.
Zagraniczne doświadczenie zawodowe dla elektroników z Radomska, w celach upowszechniających projekt na poziomie
lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i/lub międzynarodowym.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty telewizyjne, ulotki, plakaty
reklamowe, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Wizerunek może
być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu Erasmus+
Jestem świadomy/ma, że zgłoszenie chęci udziału w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w nim.
Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy.

Zgłoszenie prosimy dostarczyć osobiście do pani Doroty Kałkusińskiej (sala 108) lub pana Kamila Grudnia (sala 201)

…......................................................
miejscowość i data

…………………………………………………………..
czytelny podpis kandydata do udziału
w projekcie (ucznia)

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność

….......................................................................
data i czytelny podpis
opiekuna prawnego (rodzica)

Realizator projektu:

