
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Projekcie : 
 

„Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur - mobilna i 

kompetentna w działaniu.”  
 

Realizowanego przez 

Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur 
z 

Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 

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

Oświadczam że 
Wyrażam zgodę na udział w w/w Projekcie będąc świadoma/y że niesie to 

za sobą nw okoliczności i zobowiązania: 

 
1. Projekt realizowany jest w Olsztynie i Wiedniu. Koszt  uczestniczenia w 

Projekcie wynosi ok. 1200 Euro na 1 uczestnika .  Koszty uczestniczenia w 

Projekcie w całości pokrywane są z Funduszy Programu PO WER . W kosztach 

nie są uwzględnione dojazdy do Olsztyna – te koszty ponosi uczestnik lub 

organizacja delegująca.  

2. Podpisanie niniejszego dokumentu niesie za sobą obowiązek uczestniczenia w 

nim od początku do końca pod rygorem obowiązku zwrotu kosztów projektu w 

całości. Rezygnacja z udziału w Projekcie bez zwrotu kosztów możliwa jest 

tylko w 2 przypadkach:  

1. Pisemna rezygnacja  najpóźniej do 14 dni roboczych  przed wyjazdem – 

wtedy w zastępstwie jedzie osoba z listy rezerwowej. 

2. Poważny wypadek losowy uniemożliwiający wyjazd– (pobyt w szpitalu 

itp.). W tym przypadku obowiązuje zgłoszenie telefoniczne natychmiast po 

zaistnieniu zdarzenia. Brak takiego zgłoszenia  oznacza obciążenie 

uczestnika. Zdarzenie po ustaniu przyczyny musi być  potwierdzone 

wiarygodnym dokumentem pod rygorem obciążenia kosztami. . 

3. Nie jest możliwe wycofanie zgody po powrocie z Wiednia. Uczestnik jest 

zobowiązany wówczas do uczestniczenia w Projekcie do końca pod rygorem 

zwrotu kosztów. 

3. Uczestnictwo w Projekcie nakłada ponadto nw obowiązki:  

1. Przed wyjazdem do Wiednia : Uczestniczyć w  szkoleniu wstępnym i 

wypełnić kwestionariusze z tym związane. Termin szkolenia – będzie 

 
 



określony przez organizatorów i podany do wiadomości  najpóźniej 14 dni 

przed szkoleniem .   

2. Uczestnik Projektu  musi posiadać ważną   Europejska Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (EKUZ) - 14 dni przed wyjazdem - z ważnością do 30 czerwca 

2019 r. -  

3. Wyrazić na piśmie zgodę na udostepnienie danych osobowych do 

wykorzystania dla celów związanych z Projektem . 

4. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w okresie wyjazdu , stosować się do 

zaleceń Kierownictwa i Koordynatora projektu. Swoją postawą promować 

dobre imię Polski, Federacji UTW WiM oraz macierzystego UTW. 

5. Po powrocie z Wiednia – uczestnik ma obowiązek brać aktywny udział w: 

1. Szkoleniu podsumowującym Projekt.  

2. Napisać osobiste sprawozdanie z udziału w Projekcie wykazując jego ew 

oddziaływanie na zwiększenie kompetencji  i poprawę mobilności 

uczestników .  

3. Uczestniczyć w działaniach ewaluacyjnych i promocyjnych.  

6. Wszelką korespondencję kierować na adresy:  

     Email : federacjautwwim@gmail.com 

      lub pocztą na adres:  

 

                        Federacja UTW Warmii i Mazur 

                 Ul. M. Kopernika 45/1  

                 10-512 Olsztyn  

 

 Z dopiskiem na kopercie : Projekt POWER 
 

 

Dane uczestnika:  

Nazwisko i imię  ………………..……………… Organizacja i Funkcja……………. 

 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………..…. 

 

Nr Pesel ……………………………………………………………………………… 

 

Nr Karty EKUZ (do uzupełnienia) …………………………………………………… 

 

Posiadam Orzeczenie o Niepełnosprawności lub Grupę inwalidzką: TAK / NIE  

 

……………………. Dnia ……………….. 
. 

Własnoręczny czytelny podpis 

 

 

………………………………… 

Uwaga: Szczegółowe informacje bieżące  będą umieszczane na stronie: 

                     www.fedderacjautw.olsztyn.pl  

 

mailto:federacjautwwim@gmail.com
http://www.fedderacjautw.olsztyn.pl/

