Żywiec, 09.12.2016

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/y
…........................................................................................................................................................…
(imię i nazwisko)
deklaruję swoje uczestnictwo w projekcie „Europa uczy zawodu” nr 2016-1-PL01-KA102-024722
w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Praktyki odbędą się w dniach 20/02.2017 – 03/03/2017r. Do okresu mobilności należy doliczyć
dodatkowe dni na podróż (max 3 dni). Staże zawodowe odbędą się w Portugalii, Esposende, instytucja
pośrednicząca: Euromob. Szczegółowy program praktyk zostanie przedstawiony uczestnikom przed
wyjazdem.
W ramach projektu każdemu z uczestników zostanie zapewniona podróż do kraju odbywania
praktyk i powrót do Polski oraz zostaną wypłacone środki na:
- zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu za granicą,
- ubezpieczenie: KL, OC i NNW,
- kieszonkowe na czas pobytu w Hiszpanii.
Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników projektu. Podczas stażu się nie zarabia, ale też nie
ponosi
się
kosztów
związanych
z
ubezpieczeniem,
przejazdem,
zakwaterowaniem
i wyżywieniem podczas pobytu za granicą.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do terminowego wypełniania
dokumentów wymaganych przez Fundację „Proidea”, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych oraz Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie.
2. Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany brać aktywny udział we wszystkich etapach realizacji
projektu, w tym w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym i językowym (45h) przed wyjazdem,
w mobilności, która musi być potwierdzona otrzymaniem certyfikatu praktyk, a także
w upowszechnianiu rezultatów projektu.
3. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w projekcie, ponoszą koszty w części proporcjonalnej do nakładów
finansowych już poniesionych przez Fundację „Proidea”.
4. Uczestnicy, którzy ze względów dyscyplinarnych zostaną wykluczeni z udziału w projekcie ponoszą pełne
skutki finansowe związane z tym faktem.
W związku z koniecznością rezerwacji biletów lotniczych, prosimy o ostateczną deklarację Państwa
udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie po dokonaniu rezerwacji, zobowiązani
będą Państwo do pokrycia kosztów zakupu biletów lotniczych.
Oświadczam, że zostałam/łem zapoznana/y z zasadami uczestnictwa, zrozumiałam/łem
i akceptuję w/w warunki udziału w projekcie.

……………………………………………….
Podpis Dyrektora Szkoły
……………………………………….
Podpis koordynatora projektu
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Podpis uczestnika projektu
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Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

