Deklaracja uczestnictwa w projekcie
nr projektu: POKL.09.06.02-14-243/14 pn.: „Komputer bez tajemnic!”
Dane uczestnika

Dane kontaktowe
adres kontaktowy
(korespondencyjny)

Lp.
1

Nazwa
Imię (imiona)

2

Nazwisko

3
4

PESEL
Wykształcenie

5

Ulica

6

Nr domu

7

Nr lokalu

8

Miejscowość

9

Obszar

10
11
12

Kod pocztowy
Województwo
Powiat

13

Telefon stacjonarny

Brak
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Pomaturalne
Wyższe

MIEJSKI
WIEJSKI

Telefon komórkowy

Dane dodatkowe

14

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

15

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu

Bezrobotny
w tym
osoba długotrwale bezrobotna
Nieaktywny zawodowo
w tym
osoba ucząca się lub kształcąca
Zatrudniony
w tym
 Rolnik
 Samozatrudniony
 Zatrudniony w
mikroprzedsiębiorstwie
 Zatrudniony w małym
przedsiębiorstwie
 Zatrudniony w średnim
przedsiębiorstwie
 Zatrudniony w dużym
przedsiębiorstwie
 Zatrudniony w administracji
publicznej


Data rozpoczęcia
udziału w
projekcie

16

Zatrudniony w organizacji
pozarządowej

(należy wpisać datę podpisania deklaracji
uczestnictwa w projekcie)

1. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
3. Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.:1
 jestem osobą dorosłą w wieku +50 ( w przypadku osób w wieku +64 deklaruję chęć podjęcia zatrudnienia po
zakończeniu udziału w projekcie)
 uczę się , pracuję zamieszkuję na terenie woj. mazowieckiego ,
 deklaruję z własnej inicjatywy udział w szkoleniach ICT,
 nie posiadam udokumentowanej znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym
4. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze
dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników.
5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu
przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podpis uczestnika projektu:

Data podpisania deklaracji:

……………………………….

……………………………..

1

(Zgodnie aktualnymi wymogami zawartymi w dokumentach programowych. Proszę wypisać kryteria rekrutowania uczestników projektu w sposób jasny i
przejrzysty, tak aby uczestnik projektu wiedział czy jest osobą kwalifikującą się do udziału w projekcie. )
*Deklaracja uczestnictwa w projekcie w imieniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia podpisywana jest przez przedstawiciela ustawowego

