
 
 
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie 

Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w Projekcie 
Działania Oś Priorytetowa Rynek pracy, działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego . 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
„Wesołe skrzaty”  

Nr projektu: RPDS.08.04.02-02/0011/17 
 
 

Ja, niżej podpisany/a: .......................................................................................................................... 
 

zamieszkały/a: ...................................................................................................................................... 
 

 
 

□ świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż 
akceptuję warunki uczestnictwa w Projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie i deklaruję udział w Projekcie pt. „Wesołe skrzaty”. 

 
 

□ Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz 
przyjmuję do wiadomości i oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim 
postanowień. 

 
 

□ Oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w w/w Projekcie, ponieważ jestem osobą 
pozostającą bez zatrudnienia (bezrobotną lub bierną zawodowo) lub powracającą na rynek pracy 
po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, zamieszkuje na obszarze objętym ZIT 
WrOF oraz sprawuję opiekę nad dzieckiem do lat 3. 

 
 

□ Oświadczam chęć powrotu lub wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad 
dzieckiem i efektywnego poszukiwania pracy. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

□ Pouczony/a o treści art. 25 Kodeksu cywilnego określającego, iż "miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu" oświadczam, 
że wraz z moim dzieckiem .................................................................................................. 

(imię i nazwisko dziecka) 
□ mieszkam na terenie ZIT WrOF województwa dolnośląskiego pod adresem: 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................ 

□ adres zameldowania jest taki sam jak adres zamieszkania; 
□ adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania: 

............................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................ 
 

□ Jednocześnie zobowiązuję się dostarczyć Dyrektorowi Żłobka do 4 tygodni od zakończenia 
udziału w projekcie dokumentu z informacją dotyczącą sytuacji uczestnika na rynku pracy. 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 
 

..................................................      ................................................... 
Miejscowość i data       Czytelny podpis uczestnika projektu 

 


