
 

 
 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE 
„Dla rodziny” - doskonalenie zawodowe kadr systemu wpierania rodziny i pieczy zastępczej 

 

 

Ja, niżej podpisana/y 

 

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dobrowolnie deklaruję swój udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn. „Dla rodziny” - doskonalenie 

zawodowe kadr systemu wpierania rodziny i pieczy zastępczej. 

 

Jednocześnie oświadczam iż: 

1) zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i spełniam warunki uczestnictwa  

w nim określone, a także zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień  

oraz  zapoznałam/-em się z celami i założeniami projektu; 

2) zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że projekt pn. „Dla rodziny” - doskonalenie zawodowe kadr systemu 

wpierania rodziny i pieczy zastępczej (nr Projektu POWR.02.08.00-00-0002/16) jest realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  
w środowisku lokalnym; 

3) zobowiązuję się do aktywnego, regularnego i punktualnego uczestnictwa w szkoleniach, do których  
złożyłam/-em gotowość udziału i do których zostałam/-em zakwalifikowana/-y (w szkoleniach jednodniowych 

- stacjonarnych i online wymagane 100% obecności, w szkoleniach dwudniowych/trzydniowych wymagane 

minimum 80% obecności na zajęciach); 

4) zobowiązuję się do podpisywania w trakcie udziału w zajęciach stacjonarnych list obecności oraz pokwitowań 

odbioru: materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, poczęstunków, posiłków, korzystania z zakwaterowania  
(jeśli dotyczy), zaświadczeń, itp.; 

5) zobowiązuję się do wypełniania w trakcie udziału w zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających; 

6) zostałam/-em poinformowana/y, iż mój udział w projekcie jest bezpłatny;  

7) zobowiązuję się do bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić mój udział  

w projekcie; 

8) zostałam/-em poinformowana/y o tym, iż wszystkie działania w projekcie realizowane są przy uwzględnieniu  

i respektowaniu zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępności  

dla osób z niepełnosprawnościami; 

9) zobowiązuję się do przekazania Organizatorowi w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału  

w projekcie informacji dotyczących mojej sytuacji zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych  

w zakresie monitorowania; 

10) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianie danych, stanowiących warunki 

dopuszczenia do udziału w Projekcie, określonych w Formularzu Zgłoszeniowym i Oświadczeniu Uczestnika. 

W razie braku poinformowania Organizatora o zmianie danych lub podaniu danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym, Uczestnik Projektu obowiązany jest do naprawienia szkody, jaką Organizator poniósł wskutek 

realizacji Umowy na rzecz Uczestnika Projektu niespełniającego kryteriów udziału w Projekcie. 

 

Pouczona/-ny o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy niniejszym 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszej „Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie” są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

 

 

..............................................................           ………………………………………………………………  
                        miejscowość, data                      podpis Uczestnika/-czki 


