
 

Projekt „Daj nam szansę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –  

Rzeczpospolita Polska 2007-2013.   
„PRZEKRACZAMY GRANICE” 

 
DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU 

„Daj nam szansę” 
 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
  

Nazwisko................................................................................................................................................ 

Imiona.................................................................................................................................................... 

Płeć:                                         [   ]     kobieta                                                  [     ]   mężczyzna 

Numer ewidencyjny PESEL: .............................................................................................................. 

Data urodzenia: ................................................................................................................................... 

Wiek w chwili przystąpienia do projektu: ………………………………………………………… 

Wykształcenie:                

Adres zamieszkania: kod poczt. .............. - ................... 

Miejscowość: ....................................................................................................................................... 

Ulica: ..................................................................................................................................................... 

Nr domu: .............................................. Nr lokalu: .............................................................................. 

Województwo: ...................................................................................................................................... 

Powiat: .................................................................................................................................................. 

Telefon domowy: ................................................................................................................................. 

Telefon komórkowy: ........................................................................................................................... 

Adres e-mail: ........................................................................................................................................ 

 

Ponadto, oświadczam, że: 

1. Zgłaszam z własnej inicjatywy udział w Projekcie „Daj nam szansę” po pozytywnym 

przejściu procesu rekrutacji. 

2. Dobrowolnie deklaruję swój udział we wszystkich zaproponowanych mi formach wsparcia 

w ramach projektu „Daj nam szansę”. 

3. Zostałam/em poinformowany iż Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  



4. Zobowiązuję się do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności 

rezygnacji z udziału w projekcie „Daj nam szansę”. 

5. Jestem świadoma/y, że opuszczenie więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację 

przyznanego szkolenia lub rezygnacja ze szkolenia powoduje wykreślenie mnie z listy 

uczestników projektu „Daj nam szansę”. 

6. Udzielam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku w postaci zdjęć i nagrań wideo na 

potrzeby dokumentacji i/lub promocji Projektu.  

7. Oświadczam, że akceptuję zasady udziału w projekcie. 

 

Informacja o przystąpieniu do projektu: 

1. Data przystąpienia uczestnika do projektu………………………………………………................. 

2. Data zakończenia uczestnictwa w projekcie……………………………………………….............. 

Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia:  …………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………............ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1999 Kodeks Karny (Dz. U. 1997 

r., Nr 88, poz. 553) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że 

wszystkie dane zawarte w niniejszej „Deklaracji Uczestnictwa w projekcie” są zgodne z prawdą. 

 

        ………………                                                               ..……………………………… 

    Miejscowość i data                                                        Czytelny podpis uczestnika projektu 

 


