
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………… 

 

zam………………………………………………………………………… 

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 

 

1. Deklaruję swój udział w projekcie „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej:               

II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój 

usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym   

2.Oświadczam, że zostałem(a) poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie 

współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi 

priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  

3. Oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości informację o przetwarzaniu moich 

danych osobowych zgodnie z treścią oświadczeń zawartych w formularzu rekrutacyjnym. 

4. Oświadczam, że zapoznałe(a)m się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie                  

,, Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” akceptuję jego treść i zobowiązuję się go 

przestrzegać . 

5. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikujące mnie do udziału w projekcie 

określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

6. Oświadczam, iż zobowiązuję się do wypełnienia Formularza rekrutacyjnego, dotyczącego 

moich danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz przedłożę do wglądu 

niezbędną dokumentację potwierdzającą podane dane (np. orzeczenie                                                 

o niepełnosprawności). 

7. Oświadczam, iż zobowiązuję się do zawarcia i podpisania Indywidualnego Planu Usług 

Społecznych.  

8. Oświadczam, iż zobowiązuję się do udzielania niezbędnych informacji na każdym etapie 

realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, a zwłaszcza: 

a. informowania  o zmianach istotnych danych osobowych, tj. zmiana miejsca zamieszkania 

zmiana nazwiska, danych kontaktowych, itp..,  

b. w przypadku zaistnienia zmian w mojej sytuacji, tj. danych wskazanych w formularzu 

rekrutacyjnym lub rezygnacji z usług społecznych zobowiązuję się do pisemnego 

powiadomienia Biura Projektu znajdującego się w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach 

ul. Fabryczna 2b 24-200 Bełżyce (I piętro) tel. 81 517 24 68 mail cus@cusbelzyce.pl 

 

 

 



c. uzupełniania  niezbędnej dokumentacji, w tym: podpisywania indywidualnych kart usług 

społecznych/lub list obecności wypełniania ankiet niezbędnych dla procesu                                        

monitoringu i ewaluacji.  

d. udzielania niezbędnych informacji o osiąganych rezultatach na każdym etapie realizacji 

Projektu oraz po jego zakończeniu. 

9. Oświadczam, iż mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych.⁎  

10. Oświadczam, iż jestem osobą nieletnią/ubezwłasnowolnioną i reprezentuje mnie mój 

rodzic/opiekun prawny. ⁎ 

 

                                            

 

…………………………………………………….. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                     

 

…………………………………………………………. 
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

……………………………………………………………………. 
CZYTELNY PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 
⁎ Niepotrzebne skreślić 

 


