Załącznik 6
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………………………
deklaruję uczestnictwo w projekcie pod nazwą „Certyfikuj swoje kompetencje”, współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie
kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”, realizowanym przez
miasto stołeczne Warszawę w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.06.02-14-129/1400 podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w dniu 19 grudnia 2014 roku
w następujących działaniach:
- udział w kursie ECDL BASE/ECDL CORE1,
- udział w egzaminie certyfikowanym.

Oświadczam, że:
1. Znam i spełniam wszystkie kryteria uczestnictwa uprawniające do udziału w projekcie.
2. Dane zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej przedłożonej w toku postępowania rekrutacyjnego
(w tym w formularzu zgłoszeniowym) są zgodne z prawdą i nadal aktualne oraz zobowiązuję się
do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Organizatora o każdej ich zmianie oraz do
okazania kopii aktualnych dokumentów w tym zakresie.
3. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz pozostałymi
dokumentami dotyczącymi projektu, będącymi integralną częścią Regulaminu - akceptuję
wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuję się do ich stosowania.
4. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
5. Obecnie jestem osobą:
a. posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
b. zamieszkałą na terenie m.st. Warszawy.
6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć z moim
wizerunkiem, wykonanych podczas kursu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,
wyłącznie w celu dokumentacji projektu „Certyfikuj swoje kompetencje”, zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr
90, poz. 631 z późn. zm.).
Zobowiązuję się do:
1. Obecności na przynajmniej 80% zajęć na kursie komputerowym ECDL BASE/ECDL CORE2,
oraz do uczestnictwa w egzaminie certyfikowanym, w terminie i miejscu wskazanym przez
Organizatora.

…………………………………….
(miejsce i data)

1
2

…………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)
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Dane osobowe:
1. Imię (imiona) i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………
2. PESEL:

3. Data urodzenia:

……………………………………………………………

………………………………………………………………

4. Wiek (należy podać wiek na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie):
……………………………………………………………………
5. Wykształcenie:

□ brak
□ podstawowe (ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
□ gimnazjalne (ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
□ ponadgimnazjalne (ukończone na poziomie szkoły średniej – średnie lub zasadnicze zawodowe)
□ pomaturalne (ukończone na poziomie wyższym niż na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
□ wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym – licencjackie, inżynierskie, magisterskie)
6. Płeć:

□ kobieta

□ mężczyzna

7. Miejsce zamieszkania:
województwo: ……………………………….

powiat: ……………………………….

ulica: …………………………………………..

nr domu: ……. nr lokalu: ……..

miejscowość: ………………………………….. kod pocztowy: _ _ - _ _ _
obszar:

□miejski □wiejski

8. Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

□

zatrudniony/a

□

bezrobotny/a

□

nieaktywny/a zawodowo

9. Telefon kontaktowy (proszę podać przynajmniej 10. Adres poczty elektronicznej do kontaktu:
jeden):
Stacjonarny:…………………………………………

………………………………………………………………………

Komórkowy:………………………………………..
11. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną:

□ tak

□ nie
Pouczenie: składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności odszkodowawczej
zgodnie z art. 361 i nast. Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialności za błędy w składanych
oświadczeniach woli zgodnie z art. 86 Kodeksu cywilnego.
Prawdziwość podanych przeze mnie informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………….
(miejsce i data)

…………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)
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