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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu szu Społecznego 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
BENEFICJENTA OSTATECZNEGO  

SZKOLENIE Z ZAKRESU FLORYSTYKI 
 
Ja 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko Beneficjenta Ostatecznego) 
 

Legitymujący(a) się dowodem tożsamości: rodzaj / seria / numer: ………………………………         

……………………………………….………….…………………….……………………… będąc 

osob ą dorosł ą w wieku powy żej 18 r.ż., o niskich kwalifikacjach zawodowych, 

zamieszkał ą lub pracuj ącą na terenie gminy S ędziszów (woj. świętokrzyskie). 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania Beneficjenta Ostatecznego) 

 

 

1) Deklaruj ę: 
� udział  

� w Projekcie „Stale się uczę więc jestem aktywny” realizowanym przez Samorządowe 
Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w terminie od lutego 2013 do maja 2013 – jako uczestnik szkolenia 
z zakresu florystyki  w wymiarze 40 godzin.   

� uczestnictwo 
� we wszystkich zajęciach według ustalonego harmonogramu (poświadczone 

każdorazowo własnoręcznym podpisem na liście obecności) 
� w końcowym wewnętrznym egzaminie praktycznym 

2) Zobowi ązuję się: 
� zaliczać u prowadzącego zajęcia materiał, który był opracowany na opuszczonych 

przeze mnie zajęciach (w przypadku nieobecności usprawiedliwionych szczególnymi 
wypadkami losowymi) 

� wypełniać ankiety ewaluacyjne, oraz inne ankiety i dokumenty przewidziane w Projekcie 
� korzystać z poszanowaniem i odpowiednim przeznaczeniem z wyposażenia sal 

wykładowych. 
� pokwitować bezpłatny odbiór materiałów edukacyjnych, a w razie rezygnacji zwrócić je 

Projektodawcy. 
3) Przyjmuj ę do wiadomo ści, że: 

� po opuszczeniu powyżej 20 % godzin z przyczyn nieusprawiedliwionych, mogę zostać 
skreślony z listy uczestników Projektu. 

4) Oświadczam, że  
w związku z przystąpieniem do Projektu „ Stale się uczę więc jestem aktywny”   

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych. 



Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 
� administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki   
00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4 

� moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
Projektu „Stale się uczę więc jestem aktywny”, ewaluacji, kontroli, monitoringu 
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   

� moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 
udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Stale się uczę więc jestem aktywny, ewaluacji, 
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki;   

� podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

� mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

 
 
 
 
       

____________________________ 
Miejscowo ść i data  

_________________________________ 
Czytelny podpis Beneficjenta 

Ostatecznego 

 
 
    

 
Deklarację wraz z zawartym w niej oświadczeniem uznaje się za dokument poświadczający 
przystąpienie BO do szkolenia realizowanego w ramach ww. projektu, po jej podpisaniu  
w obecności przedstawiciela terenowego oraz potwierdzeniu przez niego tożsamości BO.  
 
Potwierdzam tożsamość na podstawie przedłożonego   
 
…………………………………………………………………  
   nazwa dowodu tożsamości 

 
 seria …………. nr ……………………………….. 
 
 
 

________________________________________ 
Podpis dyrektora SCK potwierdzający tożsamość BO i złożenie deklaracji  

 
 
 
 

 
 
Deklarację podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Beneficjenta 
Ostatecznego i Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie. 


