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DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE  

 „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie  
z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki  3.2.1”  
Nr: RPPD.03.02.01-20-0007/20* 
 

 „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie  
z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki  3.2.2”  
Nr: RPPD.03.02.02-20-0007/20* 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

Imię:                           

Nazwisko:                           

PESEL:                           

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

1. Oświadczam, że zobowiązuję się do sumiennego wykonywania wynikających z uczestnictwa w projekcie 

obowiązków. 

2. Zapoznałem/am się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Kompleksowy system 

rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 

Subregion Białostocki 3.2.1” oraz pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób 

dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2” i akceptuję 

wszystkie jego zapisy. 

3. W czasie trwania projektu będę wypełniać przedstawiane mi ankiety i testy niezbędne do monitorowania i 

ewaluacji Projektu. 

4. Zobowiązuję się do udostępnienia w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie danych dotyczących 

statusu na rynku pracy oraz informacji dotyczących udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

5. W przypadku mojej rezygnacji z udziału w trwającym Projekcie, deklaruję gotowość zwrotu kosztów z tym 
związanych. 

6. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

7. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. 

zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji Projektu. 
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data i czytelny podpis Uczestnika Projektu 
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