DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Deklaruję chęć udziału w projekcie „Przedszkolna Akademia Wiedzy – zajęcia z kompetencji kluczowych
w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej”
DANE UCZESTNIKA – dziecka
imię
nazwisko
wiek w chwili przystąpienia
do projektu

pesel
płeć

☐ kobieta

wykształcenie

☐ niższe
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kod pocztowy
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POLSKA

☐
policealne

☐
wyższe

SZCZEGÓŁY WSPARCIA
Status osoby na rynku
pracy w chwili
przystąpienia do
projektu

☐

osoba bezrobotna
zarejestrowana w
ewidencji urzędów pracy

☐

osoba bezrobotna
niezarejestrowana w
ewidencji urzędów pracy

☐

osoba bierna
zawodowo

☐

osoba
pracująca

Zatrudniony w1:
STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
☐ Tak
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
☐ Tak
☐ Nie
Osoba z niepełnosprawnościami
☐ Tak
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
☐ Tak
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji
1. Wypełnić gdy w punkcie „Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu” zaznaczono odpowiedź: „osoba pracująca”

Oświadczam że:
1. Zapoznałem/-am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2. Spełniam wszystkie kryteria wymagane do udziału w projekcie.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu.
4. Poinformowano mnie, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
6. Jednocześnie nie korzystam z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1

…………………………………………………..
data i czytelny podpis

Projekt „Przedszkolna Akademia Wiedzy – zajęcia z kompetencji kluczowych w Niepublicznym
Przedszkolu Integracyjnym Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej” współfinansowany z RPOWP
w ramach Działania 3.1.1

