
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  

Załącznik nr 6  
do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa   

w projekcie „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan”  

   

  

  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   

(aktualizacja 01.08.2019r.)  

   

   

Ja, niżej podpisana/-y …..........................................…………………….………………….………………………………..  
(Imię i Nazwisko)  

  

zatrudniony w  .....…………………………………………………………………………………………………………………………….  
(nazwa i adres Pracodawcy)  

  

deklaruję udział w  

  

  

projekcie pt. „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” nr RPPM.05.05.00-22-0030/16 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;  Oś 

priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne  

Oświadczam, że:    

1. Zapoznałem/am się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE, 

regulaminem zwrotu kosztów dojazdu, regulaminem zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/ 

osobą zależną. W pełni akceptuję warunki określone w wyżej wskazanych regulaminach.    

2. Spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.    

3. Dokonam wpłaty zgodnie z § 6, pkt. 7 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie.  

4. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad uczestnictwa w projekcie.    
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5. Zostałem poinformowany, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie,   

Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.  

6. Zgłaszam z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie oraz zobowiązuję się do 

systematycznego uczęszczania na zajęcia i czynnego udziału w projekcie.    

7. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.    

8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. z 2007 r. Nr 101, poz. 

926, z późniejszymi zmianami, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zbieranych do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, dla potrzeb rekrutacji, 

realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu przez  Pozytywne Inicjatywy- Edukacja Sp. z o.o.   
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9. Projekt „Pozytywne szkolenia dla Pomorzan” współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020   

10. Wyrażam chęć i zgodę na udział w badaniach ankietowych, które mogą odbywać się w trakcie 

jego trwania oraz po jego zakończeniu.   

11. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Projektodawcy o wszelkich zmianach moich 

danych osobowych oraz teleadresowych.   

12. Zostałem poinformowany o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą – Projektodawcy przysługuje od Uczestnika projektu roszczenie w drodze powództwa 

cywilnego.   

  

   

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

  (Miejscowość, data)                       (Podpis Uczestnika Projektu)   

  

   


