
 
 

Projekt pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” realizowany przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr: 
RPSW.08.01.01-26-0018/20-00 z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa 

           

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

1. Uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane wpisane do „Formularza Zgłoszeniowego” są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i równocześnie zobowiązuję się 

poinformować  Gminę Działoszyce / Samorządowy Żłobek w Działoszycach w sytuacji zmiany jakichkolwiek 

danych. 

3. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” realizowany przez 

Gminę Działoszyce / Żłobek Samorządowy w Działoszycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania: RPSW.08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet 

we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i 

prywatnego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr: RPSW.08.01.01-26-0018/20-00 z 

Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym 

przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. 

4. Zostałem/am poinformowany/a, że udział w Projekcie pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” jest 

bezpłatny. 

5. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji zawartymi w Regulaminie Realizacji Projektu i akceptuję jego 

wszystkie postanowienia. 

6. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”. 

7. Spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające go do udziału w Projekcie pn. „Bajkowy Żłobek w 

Działoszycach” zgodnie z Regulaminem Realizacji Projektu. 

8. Zobowiązuję się dostarczyć kopię zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie / powrót do 

pracy po urlopie macierzyńskim / rodzic lub oświadczenie Rodzica lub oświadczenie UP dot. aktywnego 

poszukiwania zatrudnienia, oświadczenie o odbytych rozmowach kwalifikacyjnych, zaświadczenie o 

zarejestrowaniu w PUP, zaświadczenie od pracodawcy o podjęciu zatrudnienia, ksero umowy o pracę 

najpóźniej do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projektu. 

 

 

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

                                                                                Data i Czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 

 

 

 

*wypełniamy w dniu otrzymania pierwszej formy wsparcia (dzień pobytu dziecka pierwszy raz w Żłobku) 

 

 


