
 
 

 
Projekt „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 8 
Edukacja; Działanie 8.1  Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do 

edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania 
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Załącznik 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie  

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo” 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Nazwisko  Imię (imiona)  

PESEL*  brak Płeć*  kobieta    mężczyzna                                              

Data urodzenia  Klasa* podstawowa:     VI         VII         VIII     

Nazwa szkoły  

Data rezygnacji **  

Zakres rezygnacji* 
 cały projekt                

 forma wsparcia                                              

DANE RODZICA OPIEKUNA PRAWNEGO 

Nazwisko  Imię  

Telefon   Adres mail  

 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa  

mojego syna/mojej córki …………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko ucznia/ 

w Projekcie pt. „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo” realizowanym przez Gminę Dopiewo, w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś 
Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1  Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach 
ZIT dla MOF Poznania.  

Rezygnuję z następującej formy wsparcia w projekcie***:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Powody rezygnacji: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Do oświadczenia załączam następujące dokumenty uzasadniające rezygnację (jeżeli dotyczy): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

..…………………………………           ……...………………………………………………..……        ……………………….……………………………………………..……  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA            czytelny podpis UCZESTNIKA PROJEKTU         czytelny podpis RODZICA lub OPIEKUNA PRAWNEGO  

 
 
* Zaznaczyć prawidłowe. 
** Należy wpisać datę, od której uczestnik przerwie udział w Projekcie. 
*** Należy wskazać rodzaj zajęć, których dotyczy rezygnacja w przypadku, gdy w tabeli w zakresie rezygnacji zaznaczono 
„forma wsparcia”. Jeżeli rezygnacja dotyczy uczestnictwa w całym projekcie należy w tym miejscu wpisać „cały projekt”.  


