
 

 

 

 

 

 

„Podnieś kompetencje – osiągnij sukces!” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Człowiek – Najlepsza inwestycja!  

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

 

Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Podnieś kompetencje – osiągnij sukces!”, realizowanym przez Fundację Kaliski 

Inkubator Przedsiębiorczości w ramach działania 9.6. „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałania 9.6.2 

„Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”” Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013.  

 

Oświadczam że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie:  

a) zamieszkuję na terenie subregionu kaliskiego (powiaty: jarociński, pleszewski, kaliski, m. Kalisz, ostrowski, 

krotoszyński, ostrzeszowski, kępiński), 

b) posiadam wykształcenie co najwyżej średnie, 

c) mam od 18-64 lat, 

d) jestem osobą: � zatrudnioną, � bezrobotną, � nieaktywną zawodowo, � uczącą się/kształcą.  

 

Zostałam/em uprzedzona/y o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w złożonych dokumentach 

rekrutacyjnych/zgłoszeniowych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  

 

 

 

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

                                                                                                                                    Data i podpis uczestnika 

 

 
 
Jednocześnie oświadczam, że:  

 

1. Zapoznałam/em się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu „Podnieś 

kompetencje – osiągnij sukces!” i  jednocześnie akceptuję wszystkie jego warunki. 

2. Zostałam/em poinformowana/y, że niniejszy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

3. Mam świadomość, że szkolenie może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania. 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, ewaluacyjnych oraz w testach sprawdzających poziom 

wiedzy, które będą przeprowadzane przed, w trakcie i po zakończeniu udziału w szkoleniu. 

5. Jestem świadomy/a, iż złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się 

do udziału w projekcie 

6. Mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane przeze mnie do Realizatora Projektu stają się 

własnością Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i nie mam prawa żądać ich zwrotu. 

7. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku do działań związanych z realizacją 

projektu 

 

 

 

……………………………..……………….  

                                                                                                                                  Data i podpis uczestnika 


