Załącznik nr 6 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w projekcie: „Do przedszkola chodź i TY” nr RPMP.10.01.02-12-0183/19 realizowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia
ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne- SPR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ja, niżej podpisany(a),
..............................................................................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie uczestnika projektu)

zam. ..................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

Dane dodatkowe:
Rodzaj uczestnika

indywidualny

pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu

osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji Urzędów Pracy
Status osoby na rynku
pracy w chwili
przystąpienia do projektu
INNE

osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji Urzędów Pracy
osoba bierna zawodowo
osoba pracująca
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykonywany zawód
inny, jaki……………………………………………..
Zatrudniony/na w
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego  TAK
 NIE
pochodzenia
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI
 TAK
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 NIE
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI
 TAK
Osoba z niepełnosprawnościami
 NIE
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI
 TAK
Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej
 NIE
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI

dobrowolnie deklaruje swój udział w projekcie „Do przedszkola chodź i TY”
Zostałam/em poinformowana/ny, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie
przedszkolne- SPR.
1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału
w projekcie, a dane przedstawione przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym
odpowiadają stanowi faktycznemu i pozostają aktualne na dzień podpisania niniejszej
deklaracji.
2. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym, którego celem będzie
udoskonalenie oferowanej pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych
uczestników.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji do w/w projektu i akceptuję
jego warunki.
4. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji przystąpienia do projektu są
zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.

…..………………………………………
miejscowość i data

……………………..……………………………………………
czytelny podpis uczestnika/czki projektu

