
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Dla Seniora i Juniora”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w okresie wrzesień 2013 r. – luty 2014 r. 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………… 

ur. …………...…………………………………………………………PESEL:…………………………… 

zam. ………………………………………………………………………………………................................ 

telefon do kontaktu……………...……………………………………………………………………………… 

 
Deklaruję uczestnictwo w projekcie pn. „Dla Seniora i Juniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, w następujących działaniach (proszę właściwe zaznaczyć x): 
 

□ warsztaty ceramiczne  

□ warsztaty teatralne 

□ warsztaty taneczne 
  

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do 

udziału w projekcie pn. „Dla Seniora i Juniora” realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, 

dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Priorytet IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”: 

 

□ osoba zamieszkała w Gminie Buczkowice: 

□ kobieta 

□ mężczyzna 

 

□ osoba w wieku 15 – 25 lat 

□ osoba w wieku powyżej 50 roku życia 

 

W tym: 

□ osoba nieaktywna zawodowo,  

w tym 

 □ osoba ucząca lub kształcąca się 

□ osoba zatrudniona  
 

Jestem świadoma/świadomy*, że koszt uczestnictwa w projekcie pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK  i brania udziału w badaniach 

ankietowych dotyczących rezultatów projektu.  
Jestem świadoma/świadomy*, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi 

wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Informację o usprawiedliwieniu nieobecności niezwłocznie przekażę instruktorowi prowadzącemu 

zajęcia w celu uzupełnienia dokumentacji projektu.  
Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Zobowiązuję się do poinformowan ia realizatora 

projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez realizatora projektu do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań  
w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli, wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku na zdjęciach wykorzystywanych w celach promocyjnych  

i umieszczanych na stronie internetowej projektu i innych dokumentach potwierdzających realizację działań, wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego 

celem jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników, a także w zakresie niezbędnym do 
wywiązania się realizatora projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  (zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.). Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz 

ich poprawiania.      
 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności  za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

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

                  miejscowość i data                                                                                         czytelny  podpis uczestnika 

 

* niepotrzebne skreślić   


