Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisany/a deklaruję uczestnictwo w Projekcie pn. „Twój lepszy start na mazowieckim rynku pracy”.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Twój lepszy start na
mazowieckim rynku pracy” oraz akceptuję jego warunki;
- zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej X "Edukacja dla
rozwoju regionu”, Działania 10.3 "Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 "Doskonalenie zawodowe
uczniów" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
-zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego;
- zostałem/am poinformowany/a o zasadach równości szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
- mam świadomość, że oferowane w ramach projektu wsparcie może odbywać się w miejscowości innej niż
moje miejsce zamieszkania;
- mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego z
siedzibą w Sielcu, Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski stają się własnością firmy i nie mam prawa żądać
ich zwrotu;
- zostałem/am poinformowany/a, że w trakcie uczestnictwa w projekcie pn. „Twój lepszy start na
mazowieckim rynku pracy” i do końca realizacji całości zaplanowanego dla każdego uczestnika wsparcia nie
jest możliwe uczestnictwo w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
EFS, a tym samym korzystanie z innych form wsparcia współfinansowanych ze środków publicznych;
- zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w Projekcie,
a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, z przyczyn uzasadnionych, zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta;
- zobowiązuję się do informowania Beneficjenta o każdorazowej zmianie danych osobowych i kontaktowych
wpisanych w Formularzu rekrutacyjnym;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku dla potrzeb monitoringu, ewaluacji i promocji projektu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016
r., Nr 0, poz. 666 z późn. zm.), niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie);
- wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych
za nieetyczne;
- oświadczam, że w chwili przystąpienia do udziału w w/w projekcie posiadam status ucznia lub nauczyciela
szkoły Technikum Nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, przy ul. Szczęśliwickiej 56, 02-353
Warszawa;
- oświadczam, że w chwili przystąpienia do udziału w w/w Projekcie nie uczestniczę w innym projekcie
dofinansowanym przez Unię Europejską.
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