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Projekt „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” numer umowy RPDS.10.03.00-02-0014/17 
realizowany przez SEVERN  Sp. z o.o.  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja 

dla rozwoju regionu” 10.3 "Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie" Typ projektu "10.3.A. Szkolenia i kursy skierowane 

do  osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz 
ICT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 W projekcie numer RPDS.10.03.00-02-0014/17 

pt. „ Znajomość języka i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku  ” 

 

Imię i nazwisko __________________________________________________________ 

 
Ja, niżej podpisana/y potwierdzam dane zawarte w złożonej karcie rekrutacyjnej i wyrażam wolę uczestnictwa w 

projekcie nr RPDS.10.03.00-02-0014/17 pt. „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych 
szans na rynku pracy” realizowanego w ramach podpisanej pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a 
SEVERN  Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 10.3 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

1. Mam świadomość, że szkolenie jest bezpłatne i nie poniosę kosztów szkolenia pod warunkiem, że: 
a) wycofam swoje uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem, 
b) będę uczestniczył/a w min. 80% zajęć szkoleniowych, 
c) wypełnię w terminie wszystkie wymagane przez przepisy związane z realizacją projektu  

dokumenty, sprawozdania i ankiety, 
d) nie zostanę skreślony z listy uczestników. 

W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, przekraczających łącznie 80% całkowitego 
czasu trwania szkolenia i skreślenia z listy uczestników z przyczyn leżących po mojej stronie, mogę zostać 
kosztami poniesionymi przez Projektodawcę w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia, w którym 
deklaruję swój udział (koszt przypadający na jednego uczestnika wynosi 2007,88 (słownie: dwa tysiące 
siedem  i 88/100) złotych.  

2. Zobowiązuje się do: 
a) przestrzegania Regulaminu prowadzenia szkoleń w ramach projektu,  
b) udziału w całym szkoleniu,  
c) udziału w systemie monitoringu obowiązującego w projekcie oraz udziału w badaniach  

prowadzonych przez Projektodawcę, Instytucję Pośredniczącą/Instytucje Pośredniczącą II 
stopnia. 

d) rzetelnego przygotowania się celem zdania z wynikiem pozytywnym i przystąpienia do egzaminów 
końcowych 

3. Oświadczam, że: 

a) zapoznałam/em się z Regulaminem prowadzenia szkoleń w ramach projektu  
i zobowiązuję się do przestrzegania go, 

b) zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

c) zostałam/em poinformowana/ny o kryteriach kwalifikowalności uprawniających do udziału  
w projekcie i są one przez mnie spełnione, 

d) składane przeze mnie oświadczenia związane z uczestnictwem w przedmiotowym projekcie są 
zgodne z prawdą, pod rygorem odpowiedzialności finansowej do wysokości kosztów udziału w 
projekcie (2007,88 (słownie: dwa tysiące  siedem  i 88/100) złotych) oraz odpowiedzialności 
karnej na mocy art. 233 Kodeksu Karnego. 

 

 

………………………………………… 
                    data i  czytelny podpis 

 


