DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Dane osobowe:
Dane uczestnika projektu
„ROZWÓJ ZAWODOWY=LEPSZA
PRZYSZŁOŚĆ”
W PRZYPADKU NIELETNICH:
Dane rodzica / opiekuna prawnego
uczestnika

Imię
Nazwisko
PESEL
Imię
Nazwisko

1. Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym dziecka wymienionego powyżej – jeśli dotyczy.
2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, ponieważ jestem:
a. Osobą zamieszkującą na terenie Województwa Małopolskiego,
b. Osobą w wieku co najmniej 14 lat i nie więcej niż 20 lat,
c. Osobą, która posiada status ucznia lub słuchacza publicznej lub niepublicznej ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe zlokalizowanej
na obszarze objętym Strategią ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), tj. na obszarze jednej z
następujących gmin: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki,
Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów,
Zielonki.
d. Osobą, która nie uczestniczy w innym projekcie realizowanym w tym samym czasie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w którym są przewidziane formy wsparcia
uczestnika tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/ korzyści dla uczestnika projektu.
3. Zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
4. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt pt. „ROZWÓJ ZAWODOWY=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” jest realizowany
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 20142020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas działań
realizowanych w ramach Projektu dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych Projektu.
6. Zobowiązuję się do uczestnictwa w monitoringu Projektu, w szczególności do wypełnienia niezbędnych ankiet
i formularzy, zgodnie z Regulaminem Projektu.
7. Dane podane w dokumentach składanych w trakcie rekrutacji do projektu, w tym w niniejszej deklaracji, w
formularzu zgłoszeniowym oraz w oświadczeniu dotyczącym danych osobowych są zgodne z prawdą - jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikającej z Kodeksu
Karnego.

…..………………………………

……………………………………………….………………

DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
……………………………………………….………………
CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA (jeśli dotyczy)

Data rozpoczęcia udziału w projekcie (DD-MM-RRRR) – wypełnia
Organizator
Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której
skorzystano ze wsparcia (DD-MM-RRRR) – wypełnia Organizator
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