
 
 

 
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 4 do Regulaminu uczestnictwa 
           

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE (RODZIC/OPIEKUN PRAWNY)* 
pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” 

 
Ja niżej podpisana/podpisany, uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na 

uczestniczenie w Projekcie pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” realizowanym przez Gminę Działoszyce / Żłobek 

Samorządowy w Działoszycach, ul. Krakowska 5, 28-440 Działoszyce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Działanie: RPSW.08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój 

kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla EFS). 

 
Oświadczam również, iż informacje zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są aktualne. 

 
          

 
 

                            

Nazwisko  i  imię (imiona)         

  -   -                                   

Data urodzenia DD-MM-RRRR                               Miejsce urodzenia  rodzica                                                      PESEL rodzica 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do: 
 
✓ systematycznego uczęszczania i czynnego udziału dziecka we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w Projekcie, 

✓ przestrzegania zasad ,,Regulaminu Projektu”, 

✓ zobowiązuję się przedłożyć kopię zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie / powrót do pracy po 

urlopie macierzyńskim/rodzic lub oświadczenie rodzica lub w przypadku osób pozostających bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 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 Projekcie. 

✓ przedkładania Gminie Działoszyce / Żłobek Samorządowy w Działoszycach, ul. Krakowska 5, wszelkich informacji i 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu  

 
 
 
…....................................                             ………..................................................................................  
  Miejscowość, data                                                                  czytelny podpis Uczestnika Projektu 

         
 
 
 
*w dniu otrzymania pierwszej formy wsparcia, pierwszy dzień przebywania dziecka w Żłobku na podstawie listy obecności      


