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DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w projekcie „Muzyczny Klub AQQ” nr projektu RPDS.08.04.01-02-

0073/19 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 

8 – Rynek Pracy, Działanie 8.4 – Godzenie życia zawodowego i prywatnego. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do uczestnictwa w projekcie, tzn.: 

1. mieszkańcem gminy Wrocław, rodzicem/opiekunem dziecka w wieku do 3 lat,  
2. osobą pracującą sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3, 
3. osobą bezrobotną lub bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na  

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobą, która przerwałakarierę zawodową ze  
względu na urodzenie dziecka lub przebywającą na urlopie wychowawczym; 

 

  

Jednocześnie oświadczam, iż: 
 Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt „Muzyczny Klub AQQ” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie 
rekrutacji i uczestnictwa i wyrażam zgodę na uczestnictwo, jednocześnie akceptując 
warunki Regulaminu. 

 Podane przeze mnie dane w formularzu rekrutacyjnym  są  zgodne ze stanem faktycznym. 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy, na podst. art. 233 § 1 i 2 

Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997r., Nr 88, poz. 553 z późniejszymi 

zmianami) tj.: „Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący 

zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej 

za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie”, oświadczam, iż powyższe dane są 

zgodne z prawdą. 

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

a) w przypadku osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu dostarczenia 

dokumentów w zależności od formy zatrudnienia -  umowa o pracę, umowa 

cywilnoprawna, wpis do CEIDG (potwierdzenie opłaconych składek do ZUS), 

zaświadczenie od pracodawcy o powrocie pracownika do pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w 

projekcie. 

b) w przypadku osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu dostarczenia dokumentów w zależności od sytuacji - umowa o 
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pracę, umowa cywilnoprawna, wpis do CEIDG (potwierdzenie opłaconych składek do 

ZUS), zaświadczenie z PUP, oświadczenie uczestnika projektu w terminie do 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie. 

 

 

                     Wrocław   

…………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

miejscowość i data 

 

podpis uczestnika projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


