
Zał. 4 do umowy

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w PROJEKCIE FINANSOWANYM
ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ja, niżej podpisany / a 
Lp. Nazwa

Dane uczestnika

1. Imię (imiona)

2. Nazwisko

3. Płeć Kobieta*
Mężczyzna*

5.
Wiek w chwili przystępowania do projektu

6. PESEL

7.
Zatrudniony w 

………………………………………………
Nazwa przedsiębiorstwa

- agencja zatrudnienia*
- instytucja szkoleniowa*

*niepotrzebne skreślić

mikro przedsiębiorstwie* 
(od 1 do 9 zatrudnionych)

8.
małym przedsiębiorstwie*
(od 10 do 50 zatrudnionych)

9. Wykształcenie

Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Pomaturalne
Wyższe

Dane kontaktowe
uczestnika 
projektu

14. Ulica
15. Nr domu/ nr lokalu
16. Miejscowość

17. Obszar Obszar miejski
Obszar wiejski

19. Kod pocztowy
20. Województwo
21. Powiat
22. Telefon stacjonarny/komórkowy
23. Adres poczty elektronicznej (e-mail)

zgłaszam uczestnictwo w projekcie  „Wysoce wykwalifikowana kadra instytucji rynku pracy”, 
numer  POKL.06.01.01-16-039/12,  realizowanego  przez  BIZNESLINGUA  Centrum  Języków 
Obcych,  Katarzyna  Tracz-Krupa  z  siedzibą:  45-368  Opole,  ul.  Ozimska  63A w  ramach 
Priorytetu VI, Działania  6.1, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oświadczam,  że  mieszkam,  pracuję  lub  uczę  się  (w  rozumieniu  Kodeksu  cywilnego)  na  terenie 
województwa  opolskiego  oraz  jestem  zaangażowany  na  stanowisku  lub  wykonuję  zadania 
bezpośrednio związane z rynkiem pracy.
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W związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji projektów finansowanych 
ze środków Unii Europejskiej oraz promocji (Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006 r.), wyrażam zgodę na:

• utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach,
• publikowanie zdjęć na stronie internetowej projektu, 
• publikowanie zdjęć w prasie lokalnej i regionalnej.

Zobowiązuję się do:

• przestrzegania regulaminu szkolenia,

• uczestnictwa w projekcie i obecności na co najmniej 80% wszystkich zajęć dydaktycznych,

• podpisywania listy obecności,

• wypełniania testów, ankiet i udzielania informacji, w jaki sposób szkolenie przyczyniło się do 
podniesienia moich umiejętności i kwalifikacji (zarówno w trakcie trwania szkolenia jak i po 
jego zakończeniu).

Uczestnik  projektu  ponosi  odpowiedzialność  za  składanie  oświadczeń  niezgodnych  z  prawdą.  W 
związku z tym, w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, Organizatorowi szkolenia 
przysługuje od uczestnika projektu roszczenie w drodze powództwa cywilnego.
Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  danych  zgodnie  z  §233  Kodeksu 
Karnego, oświadczam, że dane podane w deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą. 

……………………………… ……………………………………………………
Miejscowość, data     CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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