
 
 

 
„Będzin: kiedyś i dziś”  

POWR.03.01.00-00-U123/17-00 

  

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,  40-007  Katowice,  http://www.us.edu.pl 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE / PRZERWANIE UDZIAŁU W 

PROJEKCIE
1
 

 

Ja, niżej podpisany(-a) …………………………………………………………………… 

oświadczam, że z dniem …………….. mój syn/córka
2
 ……………………………………..  

rezygnuje / przerywa udział w projekcie: „Będzin: kiedyś i dziś” POWR.03.01.00-00-

U123/17-00, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym.  

 

Jednocześnie informuję, iż przyczyną mojej rezygnacji z udziału w Projekcie jest:  

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

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

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

 

Ponadto oświadczam, iż ww. powody rezygnacji/ przerwania udziału nie były mi znane  

w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz iż zapoznałem/łam się z zasadami 

rezygnacji / przerwania udziału  z uczestnictwa w Projekcie, zawartymi w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa. 

Oświadczam, iż znana mi jest Klauzula informacyjna dla  uczestników projektu. 

 

 

 

…..……………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA 

PRAWANEGO 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić  
2 Niepotrzebne skreślić  



 
 

 
„Będzin: kiedyś i dziś”  
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REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE / PRZERWANIE UDZIAŁU W 

PROJEKCIE
3
 

 

Ja, niżej podpisany(-a) …………………………………………………………………… 

oświadczam, że z dniem …………….. rezygnuje / przerywam udział w projekcie: „Będzin: 

kiedyś i dziś” POWR.03.01.00-00-U123/17-00, współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

 

Jednocześnie informuję, iż przyczyną mojej rezygnacji z udziału w Projekcie jest:  

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

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

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

 

Ponadto oświadczam, iż ww. powody rezygnacji/ przerwania udziału nie były mi znane  

w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz iż zapoznałem/łam się z zasadami 

rezygnacji / przerwania udziału  z uczestnictwa w Projekcie, zawartymi w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa. 

 

Oświadczam, iż znana mi jest Klauzula informacyjna dla  uczestników projektu. 

 

 

…..……………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU -  

RODZICA 

 

 

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić  


