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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa 

podlaskiego” 
 

Głównym celem projektu jest: zwiększenie do 31.03.2022  roku aktywności społecznej i zawodowej 

700 osób (400 kobiet i 300 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji 

społeczno-zawodowej, w tym 540 osób (300 kobiet i 240 mężczyzn) poprzez usługi świadczone przez 

CIS w subregionie łomżyńskim. 

Czas trwania projektu: od 01.04.2019 do 31.03.2022 

Obszar realizacji projektu: woj. podlaskie, w tym powiaty: M. Łomża, hajnowski, kolneński, 

łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, bielski. 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 

Dane osobowe – uczestnika/czki projektu (prosimy o staranne wypełnienie drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko: Płeć:    □ Kobieta      □ Mężczyzna 

Data urodzenia:  Miejsce urodzenia: 

PESEL:            Wiek:  

 
 

Zgadzam się na uczestnictwo w projekcie pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji 
Społecznej województwa podlaskiego” oraz oświadczam, że:  
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Regionalne Innowacje 
Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” i akceptuję wszystkie jego zapisy. 
2. W czasie trwania projektu zobowiązuję się do uczestnictwa w zajęciach i formach wsparcia w ramach 
projektu. 
3. W czasie trwania projektu będę wypełniać dokumenty na potrzeby ewaluacji projektu.  
4. Dane złożone w formularzu zgłoszeniowym do projektu są aktualne. Oświadczam, że jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 

kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1137) - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

5.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii 

cyfrowej – dokumentacja zdjęciowa jest niezbędna w ramach rozliczenia projektu. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii 

cyfrowej - w celu rozpowszechnienia mojego wizerunku na stronie internetowej Lidera/Partnerów/ 

Realizatora/CIS (art. 81 ust. 1 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
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