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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pn. „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej”  

Nr projektu POWR.05.05.00-00-0019/18 
 
realizowanym w ramach  POWER  2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego  
Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V  Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr  5.5 
Rozwój usług pielęgniarskich. 

DANE UCZESTNIKA:  

Nazwa Proszę wpisać lub wybrać właściwe 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć Kobieta  

Mężczyzna  

PESEL  

Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu 

 

Numer albumu  

Ulica/Nr domu/Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  
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Oświadczam, że: 

1. deklaruję udział w projekcie pn. „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w 

Dąbrowie Górniczej” realizowany w ramach POWER 2014-2020, nr  
projektu: POWR.05.05.00-00-0019/18 

2. zostałem (-am) poinformowany (-a), że projekt pod nazwą  „Program rozwojowy kierunku 

pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

3. zapoznałem/-am się z Regulaminem realizacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję 
się do jego przestrzegania. 

4. oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikacyjności uprawniające do udziału w przedmiotowym 
projekcie, 

5. wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas 
działań realizowanych w ramach przedmiotowego projektu dla celów promocyjnych projektu, 

6. wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie  moich danych osobowych na potrzeby realizacji 
projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

7. zobowiązuję się do uczestnictwa w monitoringu projektu, w szczególności do wypełnienia 
niezbędnych ankiet i formularzy, 

8. dane podane w Deklaracji uczestnictwa w projekcie i w załącznikach są zgodne z prawdą – jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą  
wynikającej z Kodeksu Karnego. 

 

 

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

Miejscowość, data Czytelny podpis Uczestnika projektu 

         

 

 


