
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

Projekt realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie  
„BAŚNIOWY ŻŁOBEK”   

 
 

1. Wyrażam chęć uczestnictwa w projekcie „Baśniowy Żłobek”, realizowanym przez Gminę 

Piekoszów na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.05.00-00-085/12-00 

podpisanej w dniu 8 luty 2013 r. 

2. Oświadczam, że zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, wszystkie informacje podane przeze mnie 

w formularzu zgłoszeniowym do projektu są zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią regulaminów obowiązujących w projekcie „Baśniowy 

Żłobek” i akceptuję ich zapisy. 

4. Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne przewidziane w projekcie „Baśniowy Żłobek”, 

to znaczy jestem zamieszkuje na terenie Gminy Piekoszów. 

5. Oświadczam, że zostałam poinformowana, że projekt „Baśniowy Żłobek” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego oraz dziecka uczęszczającego do placówki 

w celach dokumentacji i promocji projektu. 

1. Imię (imiona)  
 

2. Nazwisko  
 

3. Płeć □ Kobieta □ Mężczyzna 
 

4. Pesel  
 

5. Wykształcenie □ Brak (brak formalnego wykształcenia) 
 
□ Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
podstawowej) 
 
□ Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 



gimnazjalnej) 
□ Ponadgimnazjalne (wykształcenie średnie lub zawodowe) 
 
□ Pomaturalne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym) 
 
□ Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym). 
 

6. Dane kontaktowe 
(adres zamieszkania) 

Ulica ………………………………………………………………………...... 
 
Numer domu …………………..numer lokalu ……………………. 
 
Miejscowość………………………………………………………………. 
 
Kod pocztowy…………………………………………………………….. 
 

7. Obszar zameldowania □ obszar miejski (położony w granicach administracyjnych miast) 
 
□ obszar wiejski (położony poza granicami administracyjnymi miast – 
gminy wiejski i część wiejska gmin  miejsko-wiejskich). 

8. Województwo 
Powiat 

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

9. Telefon stacjonarny 
Telefon komórkowy 

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

10. Status osoby na rynku 
pracy w chwili 
przystąpienia do 
projektu 

□ osoba bezrobotna, chcąca powrócić na rynek pracy 
 
□ osoba zatrudniona, powracająca do pracy po urlopie macierzyńskim 
lub wychowawczym 
 
□ osoba nieaktywna zawodowo, chcąca podnieść swoje kwalifikacje 
zawodowe  

11. Miejsca zatrudnienia 
(nazwa zakładu pracy i 
adres) 

 

 

7. Postanowienia końcowe: 

a) Zasady uczestnictwa w projekcie określa „Regulamin uczestnictwa w projekcie”, który 

dostępny jest w Biurze Projektu oraz placówce realizującej projekt. 

b) Gmina Piekoszów zastrzega sobie prawo zmiany zasad uczestnictwa w projekcie w 

sytuacji modyfikacji warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

 

 

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

Miejscowość, data                         Czytelny podpis uczestnika projektu 


