DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Imię i nazwisko uczestnika projektu:

Czytelny podpis uczestnika projektu

Strona

Miejscowość, data

1

1. Ja niżej podpisany/a, deklaruję swój udział w projekcie pt. „LINGUA ARTES – kompetencje
językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem” realizowanym w terminie od
01.09.2016r. do 31.07.2019r.
2. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII
„Edukacja”, Działanie 8.10 „Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich
kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania
technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych”.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem projektu i akceptuję jego treść.
4. Oświadczam, że spełniam minimum jedno z kryteriów kwalifikujących mnie do udziału w
projekcie, a w szczególności:
 jestem osobą z wykształceniem nie wyższym niż ponadgimnazjalne,
 jestem osobą posiadającą status osoby bezrobotnej,
 jestem osobą niepełnosprawną,
 jestem osobą powyżej 50 roku życia,
oraz jestem osobą zamieszkującą gminę:
a. białogardzką (Białogard – gmina wiejska, Tychowo) lub
b. choszczeńską (Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz, Bierzwnik, Krzęcin) lub
c. gryfińską (Cedynia, Chojna, Moryń, Mieszkowice, Trzcińsko Zdrój, Widuchowa) lub
d. stargardzką (Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Suchań, Dolice, Marianowo, Stara Dąbrowa).
5. Zobowiązuję się do:
a. uczestnictwa w pełnym wymiarze we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach
projektu,
b. uzupełniania dokumentacji szkoleniowej, w tym: podpisywania list obecności,
wypełniania ankiet i testów,
c. przystąpienia do egzaminu TOEIC Bridge z języka angielskiego lub WiDaF Basic z języka
niemieckiego
d. informowania Projektodawcy o zmianach istotnych danych osobowych tj. zmiana
nazwiska, danych kontaktowych, stanu zatrudnienia itp.
6. Ja niżej podpisany/a jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i 2
Ustawy z dnia 6 czerwca 1999 roku Kodeks Karny karnego za składanie fałszywych zeznań.
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