DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/-y …..........................................…………………….………………….……… deklaruję udział w projekcie
(Imię i Nazwisko)

pt. „KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje,
kompetencje i doświadczenia” realizowanym przez EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski (Partner 1) oraz
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE „POLKAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Partner 2) w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Osi Priorytetowej I
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Zobowiązuję się do czynnego uczestnictwa w następujących formach wsparcia:
a. Stworzenie IPD, w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych – zajęcia z doradcą
zawodowym – wsparcie obligatoryjne,
b. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w zakresie nabywania kluczowych
umiejętności – wsparcie obligatoryjne,
c. Indywidualne konsultacje z psychologiem w zakresie nabywania kluczowych umiejętności –
wsparcie obligatoryjne,
d. Warsztaty grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji
kluczowych dla znalezienia zatrudnienia – zajęcia z doradcą zawodowym/trenerem –
wsparcie obligatoryjne,
e. Nabycie kompetencji cyfrowych przez uczestników potwierdzone certyfikatem ECDL Profile
– wsparcie fakultatywne,
f. Szkolenie zawodowe – wsparcie fakultatywne,
g. Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne,
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji, regulaminem projektu, regulaminem zwrotu kosztów
dojazdu, regulaminem zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem oraz regulaminem stażu projektu „KURS
NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje,
kompetencje i doświadczenia” W pełni akceptuję warunki określone w tych regulaminach.
2. Spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad uczestnictwa w projekcie.
4. Zostałem poinformowany, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1. Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
5. Zgłaszam z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie oraz zobowiązuję się do systematycznego
uczęszczania na zajęcia i czynnego udziału w projekcie.
6. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. z 2016 r. poz. 922, wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych do zbioru Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój oraz do zbioru Centralny system teleinformatyczny (SL2014) dla potrzeb rekrutacji,
realizacji, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audyty i sprawozdawczości Projektu przez EURO-FUNDUSZ
s.c. A.Klusek, P.Kanarski (Partner 1) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
SZKOLENIOWE „POLKAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Partner 2).
8. W związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz promocji (Rozporządzenie Parlamentu
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9.
10.
11.

12.
13.

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013), wyrażam zgodę na utrwalanie mojego
wizerunku na zdjęciach, publikowanie zdjęć, w tym na stronie internetowej Lidera i Partnera Projektu,
w prasie.
Wyrażam chęć i zgodę na udział w badaniach ankietowych, które mogą odbywać się przed realizacją
projektu, w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu.
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Projektodawcy o wszelkich zmianach moich danych
osobowych oraz teleadresowych.
Zostałem poinformowany o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą – Projektodawcy przysługuje od Uczestnika projektu roszczenie w drodze powództwa
cywilnego.
Deklaruję chęć podjęcia zatrudnienia.
Oświadczam, że zobowiązuję się do dostarczenia Projektodawcy dokumentów potwierdzających
podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (np. kopia umowy o pracę, lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej) w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania stosownego
dokumentu.
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(Miejscowość, data)

……………………………………………………
(Podpis Uczestnika Projektu)
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