
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. Ja, niżej podpisany/podpisana deklaruję chęć mojego uczestnictwa w zaplanowanej 
dla mnie ścieżce wsparcia, w ramach projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” 
nr RPPD.02.02.00-20-0173/19, którego Beneficjentem jest Gmina Sokółka. 

2.  Zapoznałam/em się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi  
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna 

rodzicom” nr RPPD.02.02.00-20-0173/19. Jednocześnie akceptuję wszystkie 
warunki Regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

3. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału 
w w/w Projekcie. Moje dane osobowe, podane przeze mnie w związku z ubieganiem 
się o udział w projekcie są prawdziwe. 

4. Jestem świadomy/świadoma, że koszt opieki nad moim dzieckiem w Żłobku Miejskim 
w Sokółce, w projekcie pn. „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” nr RPPD.02.02.00-
20-0173/19 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020. 

5. Jestem świadomy/świadoma, że obecność mojego dziecka w żłobku jest 
obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą lub 
wypadkami losowymi, o których zobowiązuje się niezwłocznie informować dyrekcję 
Żłobka Miejskiego w Sokółce. 

6. Zobowiązuję się do poinformowania Beneficjenta projektu – Gminę Sokółka, 
reprezentowanego przez dyrektora Żłobka Miejskiego, z siedzibą przy ul. ks. Piotra 
Ściegiennego 36 w Sokółce z odpowiednim wyprzedzeniem, o konieczności mojej 
rezygnacji z udziału w projekcie. 

7. Udzielam Gminie Sokółka reprezentowanej przez Burmistrza Sokółki, z siedzibą przy 
ul. Plac Kościuszki 1 w Sokółce nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 
wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji 
projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania. 
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za 

pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu 

„Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”. 

 

Sokółka, …………...2021 r.       ..…………………………  
Miejscowość, data     czytelny podpis uczestnika projektu 

 
 

OŚWIADCZENIE 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za założenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych 

przeze mnie informacji. 

 

Sokółka, …………..2021 r.        ………………………….. 
Miejscowość, data    czytelny podpis uczestnika projektu 

 


