
 

 

 

Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0366/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 

Załącznik nr 4 do REGULAMINU 
REKRUTACJI  do projektu pn. „Utworzenie 
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży w Gminie Drwinia” 

 
 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
 

w projekcie: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia”                               

nr RPMP.09.02.01-12-0366/17 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Priorytet 9, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i 

zdrowotne w regionie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. 

Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 

 
Ja, niżej podpisany/a  

 

   Imię (imiona)uczestnika/                                                      Nazwisko projektu uczestnika/czki projektu 
                                                                                                    
 

                  -   -     

                                   PESEL                                 Data urodzenia 
 
  Płeć (proszę zaznaczyć właściwą)  
 

    K              M            
         
 DANE KONTAKTOWE 

 

    Miejscowość 

     

    Ulica                                                                                                                                          Nr budynku            Nr lokalu 

 -       

       Kod pocztowy                                Poczta                         Powiat                                       Województwo 
 

 obszar miejski  obszar wiejski 
 

 

     

      Numer telefonu                                       Numer telefonu  komórkowego                       Adres poczty elektronicznej                                                                                         
     
 
Dobrowolnie deklaruje swój udział w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci                            
i młodzieży w Gminie Drwinia‘’  nr RPMP.09.02.01-12-0366/17.  
Zostałam/em poinformowana/ny, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020  Priorytet 9, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 
 
Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, a dane 
przedstawione przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu i pozostają 
aktualne na dzień podpisania niniejszej deklaracji. 
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Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym, którego celem będzie udoskonalenie oferowanej pomocy i 
lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji do w/w projektu i akceptuję jego warunki. 
 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji przystąpienia do projektu są zgodne z prawdą. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  
 
 
 
 
 
…………………………………                       …….……………………………………….. 
miejscowość, data                                           czytelny podpis rodzica/ opiekuna uczestnika projektu 
     
 
 
 


