
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

BROst ®Centrum Edukacji  i Technologii Komputerowej  
                                                                       
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 210                                                                    
tel./fax 42 633 68 24, 42 633 68 99  

DEKLARACJA  UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE 
„I Ty na kursie IT” 

 
 

Ja niżej podpisany/a     .................................................................. 
     (imię i nazwisko) 
 
ur. ....................................................... Pesel: ....................................................... 
 
zamieszkały/a: .................................................................................................. 
        (adres zamieszkania) 
telefon do kontaktu:  ....................................................... 
 
Deklaruję uczestnictwo w projekcie „I Ty na kursie IT!” nr projektu: WND-POKL.09.06.02-10-
031/12, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowanym przez BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6 „Upowszechnianie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 
9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”. 
 
 Jestem świadoma/świadomy, że koszt uczestnictwa w projekcie współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa w zajęciach 

w ramach realizacji projektu i brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących 
rezultatów projektu. 

 
 Jestem świadoma/świadomy, że obecność na wybranych formach wsparcia jest 

obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi 
wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. 

 
 Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem projektu i w pełni go akceptuję. 
 
 Oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze 

mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Zobowiązuje się do 
poinformowania realizatora projektu z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności 
rezygnacji z udziału w projekcie. 

 
 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku na zdjęciach wykorzystywanych 

w celach promocyjnych i umieszczanych na stronie internetowej projektu i innych 
dokumentach potwierdzających realizację działań.  

 
 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. 
 
 
…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 
 

                                            
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


