
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Od wolontariatu do etatu” 

nr POWR.01.04.00-00-0039/18 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisana/y ....................................................................................................  

(imię i nazwisko) 
 
urodzony/urodzona ...................................................................................................... 

(data) 
 

 
1. Deklaruję  chęć  udziału  w  projekcie  pt.  „Od wolontariatu do etatu”  

nr POWR.01.04.00-00-0039/18 realizowanym przez Gminę Miasto Włocławek / 
Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Osoby 
młode na rynku pracy; Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Działanie 1.4: 
Młodzież solidarna w działaniu finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności w odniesieniu do 
zbiorów Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację 
programów operacyjnych oraz POWER na lata 2014 -2020. 

 
2. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Projektu pn. „Od wolontariatu 

do etatu” nr POWR.01.04.00-00-0039/18 i zobowiązuję się do przestrzegania 
wszystkich jego zapisów. 

 
3. Oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w projekcie „Od wolontariatu do 

etatu” nr POWR.01.04.00-00-0039/18 oraz składam poprawnie wypełnioną 
dokumentację projektową. 

 
4. Oświadczam, że z własnej inicjatywy chcę nabywać, uzupełniać lub podwyższać swoje  

kompetencje społeczne wymagające rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów 
rynku pracy poprzez uczestnictwo w projekcie „Od wolontariatu do etatu” nr 
POWR.01.04.00-00-0039/18. 

 
5. Deklaruję chęć aktywnego udziału w zaproponowanych w ramach projektu „Od 

wolontariatu do etatu nr POWR.01.04.00-00-0039/18 formach wsparcia. 

 
6. Zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i usprawiedliwiania 

nieobecności. 

 
7. Deklaruję chęć udziału w badaniach ankietowych, wynikających z wymogów projektu 

„Od wolontariatu do etatu” nr POWR.01.04.00-00-0039/18, które odbywać się będą 
w czasie jego realizacji, a także po jego zakończeniu. Zobowiązuję się do udzielania 
niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu w trakcie 
i do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie. 
 

 

 



8. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w celach promocyjnych projektu 
„Od wolontariatu do etatu” nr POWR.01.04.00-00-0039/18 

 
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyłącznie w celu realizacji projektu „Od wolontariatu 
do etatu” nr POWR.01.04.00-00-0039/18, realizowanego w ramach Programu  
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku 
pracy; 

 
10. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż projekt „Od wolontariatu do etatu” nr 

POWR.01.04.00-00-0039/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

 
11. Oświadczam, że mam świadomość, że podpisanie niniejszej deklaracji skutkuje 

obowiązkiem mojego udziału w projekcie „Od wolontariatu do etatu” nr 
POWR.01.04.00-00-0039/18. 

 
12. Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam że dane zawarte w 
niniejszej deklaracji są prawdziwe oraz, że poinformowano mnie o prawie dostępu do 
przetwarzanych przez realizatorów projektu danych osobowych, wraz z prawem do 
żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia. 

 

 

 

 

 

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

 Miejscowość i data    Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu  

lub opiekuna prawnego 

  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Od wolontariatu do etatu” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 


