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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Projekt „Zdobądź kwalifikacje Ratownika!”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez CDG PRO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0033/16-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

DZIAŁANIE 9.5 – 5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 

 

Ja, niżej podpisany/a: 

 

Imię i Nazwisko   

Pesel 
  

 

dobrowolnie oświadczam, że 

 Deklaruję uczestnictwo w Projekcie „Zdobądź kwalifikacje Ratownika!” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób 

dorosłych w formach pozaszkolnych, współfinansowanego przez Unię Europejską. Tym samym 

zobowiązuję się do spełnienia warunków uczestnictwa wymaganych w §6, ust. 1 Regulaminu rekrutacji. 

Jednocześnie poświadczam, iż informacje podane przeze mnie w Formularzu Rekrutacyjnym pozostają 

aktualne na dzień podpisania niniejszej deklaracji. 

 Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w Projekcie, akceptuję je i zgodnie z wymogami spełniam 

kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie. 

 Jeżeli w trakcie mojego udziału w projekcie wystąpią okoliczności powodujące zmianę mojego statusu 

zawodowego lub inne czynniki, prowadzące w konsekwencji do niekwalifikowania mnie do dalszego udziału 

w projekcie, poinformuję o tym zdarzeniu Firmę CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

Beneficjenta Projektu.  

 Zobowiązuję się w wyniku zakwalifikowania do projektu potwierdzania własnoręcznym podpisem swojej 

obecności na listach obecności, w tym potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru materiałów 

szkoleniowych, zaświadczeń i innych. 

 Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu. 
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 Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń1 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów udzielania wsparcia 

oraz kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Projektu pn. „Zdobądź kwalifikacje Ratownika!”. 

realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na używanie 

i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez beneficjenta – CDG PRO Sp. z o.o. dla celów 

działań informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją w/w projektu. 

Niniejsza zgoda: 

 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie, 

 obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały 

promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp., 

 mój wizerunek/głos/wypowiedź mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne, 

 dotyczy wszelkich zdjęć, nagrań itp. z moim udziałem wykonanych na zlecenie i/lub przez beneficjenta – 

CDG PRO Sp. z o.o. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), 

względem beneficjenta – CDG PRO Sp. z o.o. z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na 

potrzeby jak w oświadczeniu. 

 

………..…………………………...………………   ………………………………….……………………………… 
Miejscowość, data Czytelny podpis Uczestnika Projektu  

                                                      
1 Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 


