
 

 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
 
 
 
Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................................... 

(Imię i nazwisko) 
 
 

.................................................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania, PESEL) 

 
deklaruję udział w projekcie „Kompetencje cyfrowe” realizowanym od dnia 01.06.2016 r. do dnia 

31.07.2016 r. przez Syntea S.A. w partnerstwie z T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, 

kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3: Kompetencje ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych. 

 
Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie, tzn.:  

a) pracuję lub zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego1) na terenie. 

b) mam 25 lat lub więcej,  

b) posiadam niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED 32) 

c) z własnej inicjatywy jestem zainteresowany/a zdobyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kompetencji kluczowych i kwalifikacji 

zawodowych w celu dostosowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku. 

2. Zapoznałem(-am) się z regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptuję. 

3. Jestem świadomy(-a) obowiązków i praw Uczestnika Projektu, wynikających z regulaminu,  

w tym również, że opuszczenie i nieusprawiedliwienie więcej niż 20% godzin przewidzianych 

na realizację zajęć daje prawo Organizatorowi projektu do wykluczenia z dalszego udziału  

w projekcie. 

4. Przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 
 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU LUB 
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

                                                 
1 Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której 

osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 
2 ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów 

wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki 
na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu 
nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat 


