Projekt „Razem w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Wyrażam zgodę na udział w projekcie „Razem w przyszłość” nr projektu RPDS.09.02.01-020018/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś
Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.2 – Dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy
horyzontalne
Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do uczestnictwa w projekcie, tzn.:
1. Jestem osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą
lub
2. Jestem rodziną zastępcza lub osobą prowadząca rodzinny dom dziecka
Jednocześnie oświadczam, iż:
• Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt „Razem w przyszłość” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
• Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie
rekrutacji i uczestnictwa i wyrażam zgodę na uczestnictwo, jednocześnie akceptując
warunki Regulaminu.
• Podane przeze mnie dane w ankiecie rekrutacyjnej są zgodne ze stanem faktycznym.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy, na podst. art. 233 §1 i §2
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.)
tj.: „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. Warunkiem odpowiedzialności jest,
aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie”,
oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą.
Jednocześnie zobowiązuję się do:
− obecności na spotkaniach organizowanych w ramach projektu
− wypełniania testów, ankiet i udzielania informacji, zarówno w trakcie trwania
projektu jak i po jego zakończeniu

…………………………………………
miejscowość i data

…………………………………………
podpis uczestnika projektu

Projekt „Razem w przyszłość” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne
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