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                  Biuro projektu: 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm 

pokój 210, godz. 8.00 – 15.00, tel. (82) 562 06 02 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie 

 
 
 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA / UCZENNICY DO PROJEKTU 

„Młodzi odkrywcy - inżynieria bez tajemnic” 
 

Uwaga: Należy wypełniać tylko białe pola, czytelnie: elektronicznie (komputerowo) lub ręcznie (najlepiej 

drukowanymi literami). W polach wyboru właściwą odpowiedź należy zaznaczyć „X”. Wypełniony formularz 

(oryginał) należy czytelnie podpisać i wraz z załącznikami dostarczyć osobiście do Biura projektu. 

 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Numer umowy / decyzji / aneksu Nazwa beneficjenta 

SONP/SP/550044/2022 
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych 

w Chełmie 

Tytuł projektu 

"Młodzi odkrywcy - inżynieria bez tajemnic" 

 

II. DANE UCZNIA/UCZENNICY – UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

W przypadku zgłoszenia indywidulanego należy uzupełnić wszystkie dane dla uczestnika/uczestniczki nr 1. 

W przypadku zgłoszeń zespołowych (ze szkół) należy uzupełnić dane dla uczestnika/uczestniczki nr 1, 2 oraz 3. 

 

Uczestnik/uczestniczka nr 1 

Imię  Nazwisko PESEL 

   

Województwo Powiat Gmina 

   

Miejscowość Ulica 

  

Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy 

   

Imię rodzica/opiekuna prawnego* Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

  

Telefon kontaktowy rodzica / 

opiekuna prawnego* 

Telefon kontaktowy ucznia / 

uczennicy 

Adres e-mail rodzica / opiekuna 

prawnego* 

   

*  Uzupełnić w  przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej. 

Data wpływu  

Numer zgłoszenia  



 

2 

 

Status uczestnika projektu (ucznia / uczennicy) w chwili przystąpienia do projektu 

Wykształcenie: 

 Podstawowe (ISCED 1)  Ponadpodstawowe 

(ISCED 2) 

 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia   
 TAK  NIE  Odmowa 

podania 

informacji 

Osoba z niepełnosprawnościami  

 TAK  NIE  Odmowa 

podania 

informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione 

powyżej)  
 TAK  NIE  Odmowa 

podania 

informacji 

 

…………………………………………… 
CZYTELNY PODPIS 1  

Uczestnik/uczestniczka nr 2 

Imię  Nazwisko PESEL 

   

Województwo Powiat Gmina 

   

Miejscowość Ulica 

  

Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy 

   

Imię rodzica/opiekuna prawnego* Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

  

Telefon kontaktowy rodzica / 

opiekuna prawnego* 

Telefon kontaktowy ucznia / 

uczennicy 

Adres e-mail rodzica / 

opiekuna prawnego* 

   

*  Uzupełnić w  przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej. 

 

Status uczestnika projektu (ucznia / uczennicy) w chwili przystąpienia do projektu 

Wykształcenie: 

 Podstawowe (ISCED 1)  Ponadpodstawowe 

(ISCED 2) 

 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia   
 TAK  NIE  Odmowa 

podania 

informacji 

Osoba z niepełnosprawnościami  

 TAK  NIE  Odmowa 

podania 

informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione 

powyżej)  
 TAK  NIE  Odmowa 

podania 

informacji 

 

…………………………………………… 
CZYTELNY PODPIS 2 

                                                      
1 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej podpis składa rodzic lub prawny opiekun. 
2 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej podpis składa rodzic lub prawny opiekun. 
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   Uczestnik/uczestniczka nr 3 

Imię  Nazwisko PESEL 

   

Województwo Powiat Gmina 

   

Miejscowość Ulica 

  

Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy 

   

Imię rodzica/opiekuna prawnego* Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

  

Telefon kontaktowy rodzica / 

opiekuna prawnego* 

Telefon kontaktowy ucznia / 

uczennicy 

Adres e-mail rodzica / 

opiekuna prawnego* 

   

*  Uzupełnić w  przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej. 

 

Status uczestnika projektu (ucznia/uczennicy) w chwili przystąpienia do projektu 

Wykształcenie: 

 Podstawowe (ISCED 1)  Ponadpodstawowe 

(ISCED 2) 

 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia   
 TAK  NIE  Odmowa 

podania 

informacji 

Osoba z niepełnosprawnościami  

 TAK  NIE  Odmowa 

podania 

informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione 

powyżej)  
 TAK  NIE  Odmowa 

podania 

informacji 

 

…………………………………………… 
CZYTELNY PODPIS  3 

 
 

III. DEKLARACJA UDZIAŁU W DZIAŁANIACH PROJEKTOWYCH 
 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana i deklaruję uczestnictwo w poniższych formach wsparcia, w ramach 

projektu pt.: "Młodzi odkrywcy – inżynieria bez tajemnic", realizowanym przez Państwową Akademię Nauk 

Stosowanych w Chełmie: 

 

Warsztaty laboratoryjne z zakresu 

nauk technicznych, biologii i chemii, 

z pokazami 

badań/eksperymentów 

 warsztaty z zakresu nauk technicznych 

 warsztaty z zakresu biologii  

 warsztaty z zakresu chemii 

                                                      
3 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej podpis składa rodzic lub prawny opiekun. 



 

4 

 

 Warsztaty programistyczno- informatyczne 

 
Konkurs na nagranie autorskiego filmiku popularyzującego naukę 

 

Międzyszkolny turniej 

przedmiotowy, obejmujący 

zagadnienia z matematyki, fizyki, 

chemii i biologii 

 matematyka z fizyką 

 chemia 

 biologia 

 

Uzasadnienie uczestnictwa: 

 Interesuję się wskazaną dyscypliną nauki 

 Uczę się w klasie o adekwatnym profilu kształcenia 

 

 

IV. OŚWIADCZAM, ŻE: 

 
 wyrażam chęć wzięcia udziału oraz wnioskuję o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie  

pt. "Młodzi odkrywcy – inżynieria bez tajemnic"; 

 zapoznałem/-am się  z Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w p r o j e k c i e  "Młodzi odkrywcy – 

inżynieria bez tajemnic", akceptuję go i oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności, określone  

dla Uczestnika/-czki projektu; 

 zostałem/-am pouczony/-a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie 

prawdy i jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z prawdą wynikającej 

z art. 233, 271 i art. 297 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1138, z późn. zm.); Niniejszym oświadczam, 

że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą; 

 zostałem/-am poinformowany/a, iż administratorem moich danych osobowych, w ramach realizacji projektu 

"Młodzi odkrywcy – inżynieria bez tajemnic", jest Minister Edukacji i Nauki, a także zostałem/-am 

poinformowany/-a o zakresie przetwarzania danych osobowych oraz komu moje dane osobowe zostały 

powierzone. Jednocześnie zobowiązuję się do pisemnego informowania o zmianie moich danych osobowych, 

a także jestem świadomy/-a ponoszenia wszelkich skutków zaniechania tego obowiązku. 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Uczelnię mojego wizerunku jako 

Uczestnika/Uczestniczki projektu. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku, w tym 

w publikacjach, a także na stronie internetowej PANS w Chełmie. Zgoda obejmuje także wykorzystanie 

wizerunku do celów dokumentowania, archiwizowania działań projektowych oraz marketingowych  

i promocyjnych PANS w Chełmie, pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda 

dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. 

 wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych lub innych badaniach ewaluacyjnych, które odbędą się  

w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu; 

 

 
Chełm, dn. ………………………………… …………………………………………………… 

czytelny podpis 4 

                                                      
4 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej, podpis składa rodzic lub prawny opiekun. 


