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Załącznik U1 do Umowy Uczestnictwa 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
           

INTEGRACYJNY ŻŁOBEK „WESOŁE KRASNOLUDKI”-SZANSĄ NA DOBRY START 

DLA DZIECKA I RODZICA 

 

Ja, niżej podpisany/a  …………………………………………………………………………… 

zamieszkały/a…………………………………………………………………………………….. 

PESEL………………………………………. 

deklaruję swój udział  w projekcie  INTEGRACYJNY ŻŁOBEK „WESOŁE 

KRASNOLUDKI”- SZANSĄ NA DOBRY START DLA DZIECKA I RODZICA 

realizowanym  przez RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska  

i udział mojego dziecka  w zajęciach dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych oraz 

zajęciach dodatkowych organizowanych  w ramach projektu. 

 
1. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt  INTEGRACYJNY 

ŻŁOBEK „WESOŁE KRASNOLUDKI”- SZANSĄ NA DOBRY START DLA 

DZIECKA I RODZICA realizowany jest w ramach Regionalnego Programu jest 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, 

Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie 

dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3,  w tym 

żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz 

zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach, jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Oświadczam, że w momencie rozpoczęcia udziału w realizacji Projektu, spełniam 

kryteria uprawniające mnie do udziału w Projekcie. 

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 

osobowych w celu monitorowania i ewaluacji projektu; zostałem/am poinformowany/a 

o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi administratorzy moich danych 

osobowych. 
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4.  Przyjmuję do wiadomości, że: 

a). podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 

podania     jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

Projektu, 

b). mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, 

c). będę informować o wszelkich zmianach danych kontaktowych. 

5. Zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie  

INTEGRACYJNY ŻŁOBEK „WESOŁE KRASNOLUDKI”- SZANSĄ NA DOBRY START 

DLA DZIECKA I RODZICA i zgadzam się z wszystkimi jego postanowieniami oraz 

zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

6. Zobowiązuję się do powiadomienia RE-BUD Firma usługowa Bogusława Darowska - 

realizatora projektu INTEGRACYJNY ŻŁOBEK „WESOŁE KRASNOLUDKI”- SZANSĄ 

NA DOBRY START DLA DZIECKA I RODZICA o ewentualnej rezygnacji z udziału w 

Projekcie i jej przyczynach, w terminie do 5 dni roboczych przed planowaną rezygnacją.  

7.  Pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu 

są zgodne z prawdą. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                       (czytelny podpis uczestnika projektu) 


