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DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w Projekcie „Zielony potencja  subregionu p ockiego

szans  rozwoju rynku pracy”

DANE UCZESTNIKA

Imi  i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania (kod, miejscowo , ulica, nr domu/lokalu): ………………………………………………………….

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

Seria i numer dowodu osobistego: ………………………………………………………………………………………………………

Nr PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§1

Postanowienia ogólne

1. Projekt pn. „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo ecznego, Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki 2007-2013, Poddzia anie 6.1.1 Wsparcie
osób pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

2. Liderem Projektu jest Zak ad Doskonalenia Zawodowego w P ocku, Partnerami s : Miejski
Urz d Pracy w P ocku, Powiatowy Urz d Pracy w P ocku oraz Doradztwo Personalne SET.

3. Udzia  we wszystkich formach wsparcia jest bezp atny, finansowany w ramach Projektu,
który w ca ci pokrywa koszty organizacji i funkcjonowania wypracowanych innowacyjnych
narz dzi, organizacji zaj  dydaktycznych, koszty materia ów dla Uczestników, rekrutacji itp.

§2

Obowi zki Uczestnika Projektu

1. Uczestnik Projektu zobowi zuje si  do regularnego udzia u i korzystania z form wsparcia
w wymiarze minimum 80% zaj  realizowanych w ramach danej formy wsparcia (wyjazdów
studyjnych/ szkole / zaj  praktycznych u pracodawcy).

2. W ramach dopuszczalnego wymiaru 20% nieobecno ci, akceptowane b  wy cznie te
nieobecno ci, które wynikaj  z przyczyn powsta ych na skutek choroby Uczestnika
(potwierdzone kopi  zwolnienia lekarskiego) lub innej przyczyny zaakceptowanej przez
Zespó  Zarz dzaj cy Projektem.

3. Przekroczenie wymiaru 20% nieobecno ci bez podania stosownego uzasadnienia
zaakceptowanego przez Zespó  Zarz dzaj cy projektem b  przerwanie udzia u w zaj ciach
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z winy Uczestnika, powoduje skre lenie z listy Uczestników oraz w przypadku, gdy Instytucja
Wdra aj ca (tj. Wojewódzki Urz d Pracy w Warszawie) wyrazi tak  wol  – zwrot przez
Uczestnika kosztów udzia u w projekcie.

4. Uczestnik, który zrezygnowa  z udzia u w Projekcie zobowi zany jest do przekazania do Biura
Lidera b  jednego z Partnerów pisemnego o wiadczenia (deklaracji rezygnacji) wraz
z uzasadnieniem rezygnacji.

5. Uczestnik zobowi zany jest do aktywnego udzia u w zaj ciach/ wyjazdach studyjnych,
przyst powania do wszystkich wymaganych testów i egzaminów, udzia u w badaniach
ewaluacyjnych oraz do udzia u w innych badaniach ankietowych w trakcie trwania Projektu.

6. Uczestnik zobowi zuje si  do niezw ocznego pisemnego informowania Lidera b  jednego
z Partnerów o ka dorazowej zmianie: miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji,
statusu na rynku pracy.

§3

wiadczenia Uczestnika Projektu

1. Uczestnik o wiadcza, i  zg asza gotowo  dobrowolnego uczestnictwa w wybranej przez
siebie formie wsparcia b  kilku formach wsparcia w ramach Projektu.

2. Uczestnik o wiadcza, e spe nia kryterium kwalifikowalno ci uprawniaj ce do udzia u
w Projekcie; o wiadcza, e jest:

osob  bezrobotn  zarejestrowan  w Miejskim Urz dzie Pracy w P ocku/ Powiatowym
Urz dzie Pracy w P ocku – dotyczy form wsparcia: wyjazdy studyjne, szkolenie w zakresie
Ekotechnolog, zaj cia praktyczne u pracodawcy w zakresie Ekotechnolog;

 osob  zatrudnion  – dotyczy form wsparcia: wyjazdy studyjne;

 osob  posiadaj  uprawnienia doradcy zawodowego – dotyczy form wsparcia:
szkolenie/doskonalenie w zakresie trendów rozwojowych zielonej gospodarki.

3. Uczestnik o wiadcza, e zapozna  si  z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie pn. „Zielony
potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy” oraz akceptuje jego warunki.

4. Uczestnik o wiadcza, i  dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji wyra a zgod
na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie z ustaw  z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z pó n. zm.)
– w celach zwi zanych z realizacj , promocj , upowszechnianiem, monitoringiem, kontrol
i ewaluacj  Projektu.

5. Uczestnik o wiadcza, e zosta  poinformowany o wspó finansowaniu Projektu
z Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki
2007-2013.

6. Uczestnik o wiadcza, i  wyra a zgod  na nieodp atne rozpowszechnianie jego wizerunku
w formie zdj  w materia ach informacyjno-promocyjnych s cych promocji
i upowszechnianiu Projektu. Zgoda, o której mowa, nie jest ograniczona czasowo
i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególno ci: plakaty, ulotki,
broszury, foldery, kampanie medialne itp.
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7. Uczestnik o wiadcza, e znane mu s  przepisy art. 233 Kodeksu Karnego
o odpowiedzialno ci karnej za podanie informacji  niezgodnych z rzeczywisto ci .

§4

Postanowienia ko cowe

1. W uzasadnionych przypadkach Wnioskodawca zastrzega sobie mo liwo  wprowadzenia
zmian w programie oraz w harmonogramie zaj  w trakcie trwania danej formy wsparcia.

2. Zaj cia odbywa  si  b  w miejscu i terminach ustalonych przez Wnioskodawc .

3. Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialno ci wobec Uczestnika projektu w przypadku:
wstrzymania finansowania projektu przez Instytucj  Zarz dzaj , w tym równie
spowodowanego brakiem rodków na realizacj  Projektu, ra cego naruszenia przez
Uczestnika postanowie  niniejszej Deklaracji lub dzia ania na szkod  Organizatora.

…………………….…………………………………… ………………………………………….
miejscowo , data           czytelny podpis


