Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Ja niżej podpisana/y: ...........................................................................................................................................................................
deklaruję udział w projekcie pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej
jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia
zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, ze środków Unii Europejskiej w ramach środków
z EFS oraz oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie
uczestnictwa ucznia w projekcie.

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji

2.

Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowanym przez Miasto
Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości i akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuję się do regularnego
udziału w formach wsparcia oferowanych w ramach projektu.
Oświadczam, iż w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie złożę następujące dokumenty:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Wypełniony formularz rekrutacyjny ucznia
„Oświadczenie uczestnika projektu” (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
projektu)
Zaświadczenie ze szkoły/ placówki
Oświadczenie o niepełnosprawności
Zaświadczenia ze szkoły dot. średniej ocen lub kserokopii świadectwa ukończenia poprzedniego roku
szkolnego.
Zakres danych osobowych do systemu SL 2014
Oświadczenie uczestnika o statusie na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie

3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.
4. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu w ramach Regionalnego Programu
5.

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2
Rozwój kształcenia zawodowego uczniów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
……………………………………………………….
data i czytelny podpis
ucznia składającego oświadczenie

.........................................................................................................
data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego ucznia składającego oświadczenie
(w przypadku niepełnoletniego ucznia)
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