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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PRZEDSIĘWZIĘCIU 

„POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2020” 

 

 

Zgłaszam chęć udziału w przedsięwzięciu pt. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020” 

realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  

w Grodzisku Wielkopolskim w ramach dofinansowania udzielonego przez Centrum Polsko-

Rosyjskiego Dialogu i  Porozumienia. 

 

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych.  

Oświadczam, że akceptuje regulamin rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu. 

 

 

                    ……………………………………… 

              data i podpis kandydata/tki 

 

  

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w przedsięwzięciu. 

 

 

…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

(dotyczy kandydatów niepełnoletnich) 
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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

 

1. Imię (imiona) ………………………………………………………………………….……. 

2. Nazwisko …………………………………………………………………………………… 

3. Imiona rodziców …………………………………………………………………………… 

4. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………… 

5. Płeć …………………………………………………………………………………………. 

6. Pesel …………………………………………….………………………………………….. 

7. Wiek w momencie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia………………………………... 

8. Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)…………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

9. Miejsce zamieszkania: miasto / wieś
1
 

10. Miejscowość zamieszkania/poczta…………………………………………………………..  

11.  Kod pocztowy ……………………………………………………………………………... 

12. Powiat ……………………………………………………………………………………… 

13. Województwo ……………………………………………………………………………… 

14. Telefon kontaktowy stacjonarny.…………………………………………………………... 

15.  Telefon kontaktowy komórkowy…………………………………………………………... 

16. E-mail ………………………………………………………………………………………. 

17. Orzeczenie o niepełnosprawności: tak – załączam kopie / nie
2
  

18. Nazwa szkoły……………………………………………………………………………….. 

19. Średnia ocen końcowych z 2019/2020  ................... 

20. Średnia ocen końcowych z języków obcych w roku szkolnym 2019/2020 ………….… 

 

Niniejszym oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą. 

 

        ……………………………………… 

             data i podpis kandydata/tki 

 

…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

(dotyczy kandydatów niepełnoletnich) 

                                                 
1
 podkreślić właściwe 

2
 podkreślić właściwe 
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UZASADNIENIE CHĘCI UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

        …………………………………………… 

                                    data i podpis kandydata/tki 
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UCZESTNICTWO W ŻYCIU SZKOŁY 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

        …………………………………………… 

                       data i podpis kandydata 
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UCZESTNICTWO W KONKURSACH 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

        …………………………………………… 

                       data i  podpis kandydata 

   


