
                                                    

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
do projektu: 

„Nasze Karpaty – budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości”

………………………………………..
                                                                                             Miejscowość, data

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

……………………………………………….
             Miejsce zamieszkania

Ja ……………………………………………. zgłaszam chęć uczestnictwa w realizacji projektu: 
                         (imię i nazwisko)

„Nasze Karpaty – budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości” 
i deklaruję udział w pracy grupy:

- historycznej

- przyrodniczej 

- kulturowej

- gastronomicznej

………………………………….
                                                                                                                       (podpis)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz  budżetu państwaza pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach
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Załącznik nr 2

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Nasze Karpaty – budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości”

Ja niżej podpisany/a:                                                          ...................................................................................

( imię i nazwisko)

Zamieszkały/a                                                .........................................................................................
                  

                                                                                    ..........................................................................................

 (adres zameldowania)

Nr PESEL                                                                           ...................................................................................

Deklaruję uczestnictwo w projekcie pod nazwą  „Nasze Karpaty – budujemy przyszłość na fundamencie
wielokulturowej  przeszłości”,  realizowanego  przez  Zespół  Szkół  Licealnych  im.  Józefa  Piłsudskiego
w Ustrzykach Dolnych w grupie*:

- historycznej

- przyrodniczej 

- kulturowej

- gastronomicznej

*należy zaznaczyć wybrany moduł i przedmiot

............................................ .................................................... ............................................................
/miejscowość i data/ /podpis ucznia/ /czytelny podpis prawnego opiekuna 

ucznia/
Jednocześnie oświadczam, że:
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- zamieszkuję teren objęty wsparciem programu,

- jestem uczniem Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych / 

Gimnzajum w Giraltovcach ( niewłaściwe skreślić)

- spełniam inne kryteria uprawniające do udziału w projekcie w wybranym przeze mnie zakresie

............................................ .................................................... ............................................................
/miejscowość i data/ /podpis ucznia/ /czytelny podpis prawnego opiekuna 

ucznia/

Oświadczam,  że  zostałem/am poinformowany/a,  że  projekt  „Nasze  Karpaty  –  budujemy przyszłość  na
fundamencie  wielokulturowej  przeszłości”  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w  ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

............................................ .................................................... ............................................................
/miejscowość i data/ /podpis ucznia/ /czytelny podpis prawnego opiekuna 

ucznia/
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