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Załącznik nr 3 do regulamin wsparcia dla uczestników projektu  „ChAT przyszłości” 

w ramach Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„ChAT przyszłości” w ramach zadania nr 2 realizacja programu kształcenia 

na kierunku Pedagogika na specjalnościach: Wczesna edukacja z diagnozą i terapią 

pedagogiczną oraz Wczesna edukacja i nowe media w edukacji 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 „ChAT przyszłości” 

Zadanie 2 Realizacja programu kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach: 

 WCZESNA EDUKACJA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ* 

 WCZESNA EDUKACJA I NOWE MEDIA W EDUKACJI* 

 

Ja, ………………………………………………………..………..………. , PESEL: …………………………………..………………………………………………  
   imię i nazwisko  

 

1) wyrażam wolę uczestniczenia oraz deklaruję swój udział w projekcie „ChAT przyszłości” w ramach zadania nr 

2 realizacja programu kształcenia na kierunku Pedagogika na specjalnościach: Wczesna edukacja z diagnozą 

i terapią pedagogiczną oraz Wczesna edukacja i nowe media w edukacji realizowanym przez Chrześcijańską 

Akademię Teologiczna w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

2) Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ChAT przyszłości” w 

ramach zadania nr 2 realizacja programu kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach: wczesna 

edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wczesna edukacja i nowe media w edukacji. 

3) - moduł 1 i spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie wskazane w niniejszym Regulaminie.  

4) Zostałem(am) poinformowany(a), iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

5) Zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

 

 

 

 

…..……………………………………… 

 

 

…………………………………………… 
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