
 
 

Ja, niżej podpisany/a* oświadczam, że:

1.  Zgłaszam chęć udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja RPO WSL 2014
przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne 
Centrum Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego w Łabędach

2. Zostałem/-am poinformowany/
Europejskiej w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja RPO WSL 2014

3. Akceptuję fakt, że złożone przeze mnie dokumenty rekrutacyjne nie są równoznaczne z 
zakwalifikowaniem  do  Projektu.  W  przypadku  nie zakwalifikowania się d
będę wnosił/-a żadnych roszczeń ani  zastrzeżeń  do  Lidera Projektu firmy ,,Energo
Wzorcownia ani partnerów Projektu.

4. Zapoznałem/-am się z Regulaminem w/w Projektu i zgodnie z
uprawniony/-a do uczestnictwa w nim.

5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich 
formach  wsparcia  w  projekcie, równocześnie zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z 
uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie R

6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w niniejszym 
formularzu dla potrzeb realizacji RPO WSL
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

8. Nie jestem zatrudniony/-
spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego, a
działalności gospodarczej ani rolniczej.

9. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (email).

10. Zostałem/am* poinformowany/a*, że udział w projekcie jest bezpłatny.

11. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.

12. Zostałem poinformowany/a* o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących 
mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu 
bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej).

13. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie 
jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych  w Formularzu zgłoszeniowym oraz o 
zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia).

14. Wyrażam  wolę  dobrowolnego  uczestnictwa 
społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne 
Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego w Łabędach
rekrutacyjnym. 
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jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych  w Formularzu zgłoszeniowym oraz o 
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15. Akceptuję fakt, że złożone przeze mnie dokumenty rekrutacyjne nie są równoznaczne z 
zakwalifikowaniem  do  Projektu.  W  przypadku  nie zakwalifikowania się do udziału w
będę wnosił/-a żadnych roszczeń ani  zastrzeżeń  do Lidera Projektu ani żadnego z Partnerów 
Projektu. 

16. Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1  Kodeksu Karnego 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za s
prawdy oświadczam, że dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym do projektu są zgodne z prawdą
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……..............................................

Data i czytelny podpis Kandydata
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo tj. nie pracuję i nie jestem bezrobotny/a. 
Oświadczam, że nie poszukuję pracy i nie figuruję w publicznych rejestrach

 

 

  

     

                                                           
1 Wypełnia osoba bierna zawodowo

ŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo tj. nie pracuję i nie jestem bezrobotny/a. 
Oświadczam, że nie poszukuję pracy i nie figuruję w publicznych rejestrach1. 

……..............................................

Data i czytelny podpis Kandydata

    

                   
Wypełnia osoba bierna zawodowo 

 

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo tj. nie pracuję i nie jestem bezrobotny/a. 

…….............................................. 

podpis Kandydata 


