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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

nr POKL. 09.06.02-14-319/14 ”Nowe umiejętności to nowe możliwości!”  
 

Ja niżej podpisany/(a) .........................................................................................................................................................  

zamieszkały/(a) ..................................................................................................................................................................  

telefon kontaktowy ........................................................    nr PESEL  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w Projekcie nr POKL.09.06.02-14-319/14 „Nowe umiejętności to nowe możliwości!”, 

realizowanym w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie 

uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków 

obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem 

w Projekcie tj.: 

a) spełniam kryterium wiekowe (wiek od 18 do 64 lat), 

b) jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy na terenie województwa mazowieckiego, 

c) jestem mieszkańcem / mieszkanką m.st. Warszawa, (zgodnie z art.25 KC1). 

Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie „Nowe umiejętności to nowe 

możliwości!”, akceptuję jego wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień 

oraz deklaruję uczestnictwo, w co najmniej 80% czasu trwania kursu językowego realizowanego w ramach Projektu. 

2. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie udziału w Projekcie. 

3. Oświadczam, że mój udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny. 

Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po stronie 

EUROSOLUTIONS Jan Dymek z siedzibą w Chodzieży, obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego 

udziału w ww. Projekcie, EUROSOLUTIONS Jan Dymek będzie miało prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze 

cywilnoprawnej. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

 

………………..…………………                                                        ..……………………………………………………… 
            (Miejscowość, data)                                                                                              (Podpis Uczestniczki / Uczestnika Projektu)                    

                                                 
1 Art. 25KC Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 


