Projekt „SZANSA - ROZWÓJ - KARIERA - kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu
zatrudnienia, w oparciu zindywidualizowany o program aktywizacji społeczno - zawodowej” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Załącznik nr 2 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
………………………………………….…………………………………….……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………………..
(data urodzenia)
......................................................................................................................................................................
(miejsce zamieszkania)

Wyrażam zgodę na udział w projekcie „SZANSA-KARIERA-ROZWÓJ – kompleksowe wsparcie
osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia w oparciu o zindywidualizowany
program aktywizacji społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu POWR.01.03.01-00-0062/15 ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 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,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanym przez Stowarzyszenie
PROREW (Lider) oraz Fundację EFEKT MOTYLA (Partner).
Jednocześnie oświadczam, iż:
 Zostałem/-am poinformowany/-a, o zasadach udziału w Projekcie „SZANSA-KARIERAROZWÓJ – kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu
zatrudnienia w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społecznozawodowej ” i zgodnie z wymogami jestem uprawniona/y do uczestnictwa w nim;
 Przystępuję do projektu z własnej woli i inicjatywy;
 Zapoznałem/-am się z zasadami udziału w w/w. projekcie zawartymi w Regulaminie
rekrutacji i wyrażam zgodę na uczestnictwo, jednocześnie akceptując warunki
Regulaminu.
 Oświadczam, ze podane przeze mnie dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są
prawdziwe.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy, na podst. art. 233 § 1 i 2
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997r., Nr 88, poz. 553 z późniejszymi
zmianami) tj.: „Kto składa zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący
zeznanie, działając w zakresie swych uprawnieo, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej
za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie”, oświadczam, iż powyższe dane są
zgodne z prawdą.
Jednocześnie zobowiązuję się do:
- dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych po zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie;
 obecności na spotkaniach organizowanych w ramach projektu;
 wypełniania testów, ankiet (związanych z badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania informacji,
zarówno w trakcie trwania projektu jak i po jego zakooczeniu.

……………………………………………………
miejscowośd i data

………………………………………………………
podpis uczestnika projektu

