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DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………............................... 
(imię i nazwisko) 

  

 

1. Deklaruję udział w Projekcie „Szansa na pracę!” (POWR.01.03.01-00-0070/18), realizowanym 

przez OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/7,  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku 

pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, 

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szansa na pracę!” 

(zwanym dalej Regulaminem), akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania, w szczególności do systematycznego udziału w formach wsparcia, na które 

zostanę zakwalifikowany/a; 

b) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone  

w Regulaminie; 

c) zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

d) zostałem/am poinformowany/a, że udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny,  

z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 6 Regulaminu; 

e) zapoznałem/am się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub 

usunięcia z Projektu określonymi w Regulaminie; 

f) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą. 

3. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach 

dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego realizacji. 

4. Zobowiązuję się do bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących 

moich danych zawartych w dokumentach przedłożonych w trakcie rekrutacji i realizacji Projektu 

oraz o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy mój udział w Projekcie. 

5. Zobowiązuję się do podawania do Biura Projektu informacji związanych z moim statusem na 

rynku pracy oraz informacji nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji 

lub nabyciu kompetencji, potwierdzonych stosownym dokumentem – zgodnie z zapisami 

Regulaminu i Oświadczenia Uczestnika Projektu. 

6. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją Projektu. 

7. Integralną część niniejszej Deklaracji stanowi Oświadczenie Uczestnika Projektu oraz Formularz 

Dane Uczestnika Projektu. 

 

 

…………………………………….., 

 

…………………………… 

 

................................................................................... 

miejscowość data podpis Uczestnika Projektu1 
 

                                                 
1 W przypadku osób poniżej 18 roku życia i osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych pod Deklaracją powinien podpisać  się 

dodatkowo opiekun prawny. 
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