
 
 

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego 

konkursu ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
pn. „OPIEKA TO TEŻ PRACA”  

realizowanego przez  
Fundację Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno- Gospodarczego  

z siedzibą w Żarach  
 

Ja, niżej podpisany/a   
 
 

Imię (imiona)  
 

Nazwisko 

zamieszkały/a kod   -    Miejscowość 
 
 

Ulica  numer domu/mieszkania  

telefon kontaktowy  adres poczty elektronicznej  

legitymujący/a się dokumentem tożsamości   Dowód osobisty  Paszport 

seria i numer dokumentu  
 

niniejszym deklaruję z własnej inicjatywy chęć udziału w Projekcie pn. „Opieka to też praca” 
Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie i zobowiązuję się go przestrzegać. 
2. Deklaruję 100 % udział w zaproponowanych mi formach wsparcia wymienionych w § 4 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. 
3. Spełniam warunki przewidziane dla Uczestników Projektu opisane w § 5 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. 
4. Zapoznałem/am się z procesem rekrutacji i akceptuję zapisy § 6 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. 
5. W przypadku zakwalifikowania mnie do Projektu zobowiązuję się do wypełniania obowiązków Uczestnika Projektu wynikających 

z § 7 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.  
6. Zostałem/am poinformowany/a, iż zadanie publiczne pt. „Opieka to też praca” współfinansowane jest ze środków otrzymanych  

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji 
Pozarządowych w 2016 r. Projekt realizowany jest w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji, promocji, udzielenia wsparcia, 
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach realizacji projektu „Opieka to też praca”. Moje dane osobowe 
mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji, promocji, udzielenia wsparcia, ewaluacji, 
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach realizacji projektu „Opieka to też praca”. Mam prawo dostępu do treści 
swoich danych i ich poprawiania. 

8. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 
prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszej „Deklaracji uczestnictwa w Projekcie” są zgodne z prawdą, co poświadczam 
własnoręcznym podpisem. 
 

 
Miejscowość, data                                                                                     Czytelny podpis 
 
 

………………………………….      …………………………………. 


