Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
___________________________________________________________________________________________
Data przyjęcia Deklaracji:

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

Numer kolejny:

…………………/POKL-051/09

Podpis osoby przyjmującej:

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

UWAGA !!! NIEKOMPLETNIE WYPEŁNIONE DEKLARACJE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY DALSZEJ WERYFIKACJI

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Silni Duchem – wsparcie osób niepełnosprawnych
w drodze do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym”,
realizowanym przez Towarzystwo Integracji Społecznej w Zielonej Górze
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól Deklaracji czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI
Ja, niżej podpisany/a
Imię (imiona)
Nazwisko

zamieszkały/a

kod

-

Miejscowość

Ulica

numer domu/mieszkania

telefon kontaktowy
legitymujący/a się dokumentem tożsamości

adres poczty elektronicznej
Dowód osobisty

Paszport

seria i numer dokumentu

niniejszym deklaruję z własnej inicjatywy chęć udziału w Projekcie pn. „Silni Duchem – wsparcie
osób niepełnosprawnych w drodze do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym”.
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie i zobowiązuję się go przestrzegać;
2. Deklaruję 100 % udział w zaproponowanych mi formach wsparcia wymienionych w § 3
Regulaminu;
3. Spełniam warunki przewidziane dla Uczestników Projektu opisane w § 4 Regulaminu;
4. Zapoznałem/am się z procesem rekrutacji i akceptuję zapisy § 5 Regulaminu;
5. W przypadku zakwalifikowania mnie do Projektu zobowiązuję się do wypełniania obowiązków
Beneficjenta Ostatecznego wynikających z § 6 Regulaminu oraz zobowiązuję się do
niezwłocznego powiadomienia Towarzystwa Integracji Społecznej o ewentualnej konieczności
rezygnacji z udziału w Projekcie;
6. Zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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, co poświadczam własnoręcznym podpisem.
Miejscowość, data

Czytelny podpis kandydata do Projektu

