Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Ja, niżej podpisany(-a)
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………..……………………………………………………….………
(adres zamieszkania, PESEL)
Dobrowolnie deklaruję udział w projekcie „Nowy zawód – nową szansą” realizowanym od dnia
01.01.2014 r. do dnia 31.05.2015 r. przez SYNTEA SA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

VIII „Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” . Jednocześnie
oświadczam, iż:

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie, tzn.:
a. jestem osobą bezrobotną, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
b. zamieszkuję na obszarze miasta st. Warszawa ( w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego).

2. Zapoznałem(-am) się z regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptuję.
3. Jestem świadomy(-a), że opuszczenie i nieusprawiedliwienie więcej niż 20% godzin
przewidzianych na realizację zajęć daje prawo Organizatorowi Projektu do wykluczenia
z dalszego udziału w Projekcie.

4. Zostałem/łam poinformowany/a, że Projekt „Nowe zawód – nową szansą” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

5. Zobowiązuję

się do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub
samozatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie, o ile zostanie ono podjęte (np. kopia
umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie PUP/MUP
o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy).

6. Przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
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.

Strona
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……………….…………….……………………………………………….
Data i czytelny podpis Uczestnika Projektu

Projekt „Nowy zawód – nową szansą” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

