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Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
Ja, niżej podpisana/y __________________________________________________________ 
 
zamieszkała/y w _____________________________________________________________ 
 
posiadająca/y numer PESEL ____________________________________________________ 

 

deklaruję udział w projekcie pn. Dwujęzyczny Żłobek Artystyczny i Naukowy „Tuptuś Odkrywca”  

z siedzibą w Opolu tworzy 16 nowych miejsc opieki nad dziedmi do lat 3 (nr projektu: RPOP.07.06.00-

16-0011/19) realizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe Przed-Szkółka 

Barbara Gaczkowska – Różaoska w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i oświadczam, że: 

 

1. zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Dwujęzyczny Żłobek 

Artystyczny i Naukowy „Tuptuś Odkrywca” z siedzibą w Opolu tworzy 16 nowych miejsc opieki nad 

dziedmi do lat 3; 

2. zobowiązuję się do stosowania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Dwujęzyczny 

Żłobek Artystyczny i Naukowy „Tuptuś Odkrywca” z siedzibą w Opolu tworzy 16 nowych miejsc opieki 

nad dziedmi do lat 3 wraz z wszelkimi zmianami, o których zostanę powiadomiony/a przez Realizatora 

projektu; 

3. spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie; 

4. do projektu przystępuję w celu powrotu do pracy i podejmę w tym kierunku wszelkie niezbędne 

starania; 

5. wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego 

zakooczeniu, w tym na złożenie w ciągu czterech tygodni po zakooczeniu udziału w projekcie 

oświadczenia o statusie uczestnika wraz z kserokopią umowy o pracę lub innego dokumentu 

potwierdzającego mój status na rynku pracy; 

6. zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

7. zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeo niezgodnych z  prawdą; 

8. jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 Kodeksu Karnego; 

9. dane podane w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

 
Od czasu podpisania przeze mnie formularza rekrutacyjnego zmianie uległy następujące dane: 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

______________________                                                      _____________________________________ 
       Miejscowość i data                                                                                        Czytelny podpis Uczestnika projektu 

 
 

 

 


