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ZAŁĄCZNIK NR 5 

DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
 „Śląskie Centrum Coachingu PI” nr WND-POKL.07.02.01-24-126/12 

 
Tytuł projektu: ŚLĄSKIE CENTRUM COACHINGU PI 

Nr projektu: WND-POKL.07.02.01-24-126/12 

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie: 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” 

Poddziałanie: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

 

Ja, ………………………………………...………………..…………..………… PESEL ……….…….…………………..…………… 

 
deklaruję  chęć  udziału  w  projekcie  pt.  „Śląskie Centrum Coachingu PI” nr WND-POKL-07.02.01-24-126/12 realizowanym 
w ramach Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych  wykluczeniem 
społecznym.  

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1.    Zostałem/łam  poinformowany/na,  że  projekt  „Śląskie Centrum Coachingu PI”  jest  współfinansowany  przez  Unię  

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;  

2.    Zapoznałem/łam   się   z   Regulaminem   rekrutacji   i   uczestnictwa   w   projekcie   „Śląskie Centrum Coachingu PI”  

i zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień;   

3.    Spełniam kryteria rekrutacyjne, uprawniające do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Coachingu PI”;  

4.    Zobowiązuję  się  do  systematycznego  uczestnictwa  (Proszę  zaznaczyć  X  przy odpowiednich formie wsparcia):  

 

- w  zajęciach  w  ramach  szkolenia:  

 Coaching 

- w:  

 Coachingu indywidualnym 

 

5. Zobowiązuję się do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu i ewaluacji oraz wyrażam zgodę na  
udostępnienie  mojego  wizerunku  do  celów  monitoringowych  w  projekcie  (w  przypadku  dokumentacji fotograficznej 
w trakcie zajęć);  

6.  Zobowiązuję  się  do  zwrotu  niezniszczonych  materiałów  szkoleniowych  lub  poniesienia  kosztów  zakupu nowych  
materiałów  po  aktualnej  cenie  rynkowej  przez  Beneficjenta  -  MDS  Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-
Świerczek w przypadku skreślenia z listy uczestników, bądź rezygnacji z udziału w projekcie z nieuzasadnionych przyczyn. 

 
OŚWIADCZENIE: 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą. 

 
                      Podpis Uczestnika/czki projektu: 

 
Data podpisania deklaracji: 

 
 

……………………………………………… 

 
 

…………………………………………… 
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Dodatkowe  
informacje 

* Rodzaj przyznanego wsparcia  

* Data rozpoczęcia udziału w 
projekcie 

 

* Data zakończenia udziału w 
projekcie 

 

* Zakończenie udziału osoby 
we wsparciu zgodnie z 
zaplanowaną dla niej 
ścieżką uczestnictwa 

 

* Powód wycofania się z 
proponowanej formy 
wsparcia 

 

* uzupełnia Beneficjent 

 


