Załącznik nr 1 do regulaminu projektu

Imię i nazwisko Uczestnika .................................................
PESEL...................................................................................
Rok i kierunek studiów ……………………………………
Adres

e-mail………………………………………………..

Nr telefonu…………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Uczestnika projektu "Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji" (zwanego dalej Projektem) przez
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków, NIP 675-000-22-36, Regon 000001270
(zwanego dalej beneficjentem projektu).
Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz akceptuje jego treść
i postanowienia.
2. Jestem uprawiona/y do uczestnictwa w Projekcie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
3. Jestem świadoma/y odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za składanie
nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których zostałam/em zakwalifikowany do udziału
w Projekcie i zostałam/em o tym poinformowana/y przez beneficjenta projektu.
4. Deklaruję udział w Projekcie, przez cały okres jego trwania.
5. Deklaruję uczestnictwo w wybranych formach wsparcia z przyjętym harmonogramem szkoleń
(w min. 80% godzin),
6. Wszelkie nieobecności spowodowane chorobą lub innymi szczególnymi okolicznościami, będę
niezwłocznie usprawiedliwiać przed beneficjentem projektu.
7. Deklaruję udział w bilansie kompetencji przed i po zakończonym udziale w każdej formie wsparcia.
8. Deklaruję przystąpienie do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas danej formy wsparcia
(jeżeli dotyczy).
9. Deklaruję podpisanie podpisania listy obecności, potwierdzenia odebrania materiałów
szkoleniowych (jeżeli dotyczy) i certyfikatów/zaświadczeń.
10. Zobowiązuję się do poinformowania beneficjenta projektu w okresie do 6 miesięcy od zakończenia
udziału w projekcie o podjęciu zatrudnienia (na podstawie umowy o prace na okres min. 3 miesięcy
w wymiarze co najmniej ½ etatu; umowy cywilnoprawnej na okres min. 3 miesięcy;
samozatrudnieniu trwającym min. 3 miesiące) lub kontynuacji kształcenia.
11. Zobowiązuje się do udziału w badaniu ankietowym w okresie co najmniej 12 miesięcy od
zakończenia udziału w projekcie
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez beneficjenta projekty, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
Podpis Uczestnika ………………………..
Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia przez beneficjenta projektu
Kraków, dnia …………….,
Podpis ………………………

