
 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. „Przez szkolenie do pracy!” o numerze RPSL.11.03.00-24-06FD/19 
 

Ja niżej podpisany/a 
 

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

(imię i nazwisko) 
 
zamieszkały/a: …………………………………………………………………………………………………………………… 

    (adres zamieszkania) 
deklaruję uczestnictwo w projekcie pn. „Przez szkolenie do pracy!” o numerze RPSL.11.03.00-24-06FD/19  
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 

11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób 
dorosłych, realizowanym przez „Trawers-ADR" Kursy Szkolenia Adrianowicz Katarzyna. 

Deklaruję uczestnictwo w następującej formie wsparcia:  
(zakreślamy znakiem X wybraną formę wsparcia) 
 

Blok szkoleniowy: Zawodowy kierowca samochodu ciężarowego 
 

Blok szkoleniowy: Zawodowy kierowca autobusu 
 

1. Zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/ am się z projektem i regulaminem projektu pn. „Przez szkolenie do pracy!” o 

numerze RPSL.11.03.00-24-06FD/19. 
3. Zobowiązuję się do: 

a) 100 % frekwencji na szkoleniach/kursach: 

• prawa jazdy kat. C lub D, 

• kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, 

b) 80 % frekwencji na pozostałych szkoleniach/kursach nie wymienionych w ppkt. a). 
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach projektu, w przypadku 

nieobecności, zobowiązuję się dostarczyć pisemne usprawiedliwienie; 
d) udziału m.in. w diagnozach kompetencji, badaniach ankietowych i ewaluacyjnych przeprowadzonych w 

ramach projektu lub w związku z jego realizacją zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu; 
a także w kontrolach, audytach, monitoringu i działaniach informacyjno - promocyjnych; 

e) przedkładania wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji 

projektu oraz wypełniania dokumentów związanych z projektem.  
4. Oświadczam, że nie jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
5. Oświadczam, że nie będę narażał/ a Beneficjenta na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania 

Uczestnika, w szczególności skutkujące powstaniem w projekcie kosztów niekwalifikowanych, a w przypadku 

ich powstania do naprawienia szkody poniesionej przez Beneficjenta. 

 

 

      
…………………………………………………………………….. 

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

      
…………………………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
 


