Oświadczenia o gotowości przyjęcia gościa z zagranicy
Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ……. ucznia /uczniów* szkoły partnerskiej
podczas spotkania partnerów projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+
w dniach:
16.04.2018 - 24.04.2018r
(termin spotkania międzynarodowego w Barlinku)

Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności:
1) samodzielne miejsce do spania,
2) wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką swoich
nauczycieli,
3) dotarcie/dojazd do szkoły i ze szkoły oraz na kolację pożegnalną.
W miarę możliwości postaram się przybliżyć uczniowi polską kulturę, tradycje i wartości.

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu
o niewłaściwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych
z jego pobytem.
Jednocześnie informuję, iż w domu posiadam zwierzęta/ nie posiadam zwierząt**.

Telefon kontaktowy rodzica: ………………………………………………………..…………..
Adres email rodzica: ………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ucznia: ……………………………………………………….……………..
Adres mailowy ucznia: ……………………………………………………………………………..
Nick ucznia na
***Fb/*** Whats up/***Viber …………………………………..

…………………..........................
data

* wpisać liczbę gości (1 lub 2)
**niepotrzebne skreślić
*** właściwe podkreślić

….………………………….....………..…….
podpis rodziców/prawnych opiekunów

ANKIETA DOTYCZĄCA NOCLEGU
1. MIEJSCE ZAMIESZKANIA:
a. mieszkamy w Barlinku
na ul ………………………………………………………
b. mieszkamy poza Barlinkiem
……………………………………………………………………………………………….
(proszę wpisać miejscowość)
2. DROGA DO SZKOŁY - nasze dziecko dociera do szkoły w ………………… minut:
a. chodzi do szkoły piechotą
b. dojeżdża busem /autobusem
c. przywozimy samochodem
d. samo dojeżdża samochodem
e. inne …………………………………………………………..
3. NOCLEG - mogę zapewnić:
a. 1 osobie
b. 2 osobom
4. POKÓJ – mogę zapewnić dla gościa / gości:
a. osobny
b. pokój współdzielony z moim dzieckiem
5. ŁÓŻKO – mam do dyspozycji
a. łóżko osobne (*tapczan, wersalka, kanapa, łóżko)
b. łóżko piętrowe
c. tylko łóżko dzielone z moim dzieckiem
6. ZWIERZĘTA
a. nie mamy zwierząt w domu
b. mamy zwierzęta w domu
- pies/psy
- kot
- chomik
- inne …………………………………………………………………………………………………………..
(proszę wpisać jakie)
7. Deklaruję, że w piątek 20.04.2018 w godzinach 20.00-23.00 mogę / nie mogę
dowieźć i odebrać gościa z kolacji pożegnalnej na terenie Barlinka (Ośrodek Janowo)
*podkreślić właściwe

DEKLARACJA UDZIAŁU
W SZKOLNYM PROJEKCIE ERASMUS+
„SPEŁNIAMY MARZENIA O KSZTAŁCENIU
I PRACY W KRAJACH UE”
Akcja 2 „Partnerstwo strategiczne”
Nr umowy 2015-1-PL01-KA219-016619

realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „MORRO” w Barlinku

…………………………………………………………………………………………….
NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA PROJEKTU

Deklaruję chęć udziału w szkolnym projekcie Erasmus+ „SPEŁNIAMY MARZENIA
O KSZTAŁCENIU I PRACY W KRAJACH UE” we wszystkich działaniach związanych
z realizacją projektu oraz warsztatami prowadzonymi w ramach
Międzynarodowego Programu Zajęć Pozalekcyjnych.
Oświadczam, że systematycznie będę brać udział w zadaniach projektowych,
terminowo wywiązywać się z powierzonych mi obowiązków, przestrzegać zasad
bezpieczeństwa podczas zajęć, jak i podczas wymian międzynarodowych. Deklaruję
przestrzegać regulaminu obowiązującego na wyjazdach krajowych i zagranicznych
oraz odnosić się z szacunkiem do opiekunów i innych uczestników projektu.
Po realizacji projektu zobowiązuję się do wypełnienia raportu końcowego
oraz ewaluacji projektu na każdym etapie jego realizacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz
na publikację materiałów zdjęciowych, zgodnie z założeniami projektu Erasmus+.

Barlinek, dnia …………………….

………………………………………….
(podpis uczestnika)

Telefon kontaktowy ucznia:…………………………………………………………….
Adres mailowy ucznia:………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy rodzica………………………………………………………………

