Žiadosť o odpustenie poplatku za účasť na projekte Mini-Erasmus
Poplatok za účasť na projekte Mini-Erasmus (november 2022) vo výške 40,00 EUR môže byť odpustená tým
študentom (ďalej len “žiadateľom”), ktorí poberajú sociálne štipendium na strednej škole, ktorú navštevujú, a zároveň
o to požiadajú vyplnením a zaslaním tejto žiadosti na adresu mini.erasmus@futuregenerationeurope.eu, v súlade s
podmienkami uvedenými v tejto žiadosti.

1. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého bydliska:

2. INFORMÁCIE O STREDNEJ ŠKOLE, NA KTOREJ ŽIADATEĽ ŠTUDUJE
Názov školy:
Sídlo školy:
Ročník:
Trieda (identifikácia):
Meno a priezvisko triedneho učiteľa:
Telefónny kontakt na triedneho učiteľa:
Písomný súhlas triedneho učiteľa so spracovaním osobných údajov (vlastnoručný podpis):

……………………………………..
Miesto: ……………………………
Dátum: …………………………....
Pozn.: Triedny učiteľ bude telefonicky kontaktovaný členom organizácie Future Generation Europe za účelom
overenia žiadosti.

3. POTVRDENIE O DOLOŽENÍ RELEVANTNÝCH PRÍLOH

a) priemerný prospech žiadateľa za posledný ukončený školský rok (2021/2022)
b) kópia vysvedčenie za posledný ukončený školský rok (2021/2022)*
* do riadku uveďte “doložené/nedoložené” a kópiu dokumentu priložte ako prílohu

5. ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Ja, dolupodpísaný žiadateľ/zákonný zástupca čestne prehlasujem, že:
● všetky informácie uvedené v žiadosti o štipendium sú pravdivé,
● všetky údaje obsiahnuté v prílohe k žiadosti o štipendium sú zhodné s údajmi uvedenými
v žiadosti.
V prípade, že mi bude odpustený poplatok za projekt a projektu sa zúčastním, budem dodržiavať
pravidlá a podmienky účasti na projekte Mini-Erasmus (november 2022).
Súhlasím / Nesúhlasím*
* nehodiace sa prečiarknite

6. PODPIS ŽIADATEĽA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Miesto: ……………………………
Dátum: …………………………....
Podpis žiadateľa / zákonného zástupcu: ……………………………………………………….
Uveďte vzťah zákonného zástupcu k žiadateľovi: …………………………………………….

SPÔSOB DORUČENIA ŽIADOSTI
● Vyplnenú žiadosť spolu s prílohou zašlite po vyplnení registrácie na projekt MiniErasmus
(november
2022)
na
adresu
mini.erasmus@futuregeneratioeurope.eu.
● Žiadosť zaslaná po dni uzatvorenia registrácie nebude akceptovaná.
● Poplatok za projekt Mini-Erasmus (november 2022) bude odpustení najviac 30
žiadateľom - účastníkom projektu z celého Slovenska. Organizátor si vyhradzuje
právo uprednostniť žiadateľov, ktorí zašlú žiadosť medzi prvými.
● Organizátor si vyhradzuje právo žiadosť neakceptovať v prípade podozrenia alebo
pochybnostiach o hodnovernosti žiadosti.
● V prípade, že žiadosť o odpustenie poplatku za projekt nebude organizáciou
akceptovaná, žiadateľ má právo odmietnuť účasť na projekte v lehote do 3
pracovných dní odo dňa doručenia tohto vyrozumenia.

