DEKLARACJA UCZESTNICTWA W MODELU WSPARCIA
Model wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”
realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023
przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca)
w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner),
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu:
„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Ja, niżej podpisany/-a:
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Miejscowość, ulica, nr domu/
lokalu, kod pocztowy, poczta
PESEL
dobrowolnie oświadczam, że:













Deklaruję przystąpienie do udziału w modelu wsparcia pn. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie
kultury i tożsamości bieszczadzkiej”.
Zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w modelu wsparcia, akceptuję jego treść i zgodnie
z wymogami należę do grupy docelowej określonej w/w Regulaminie”.
Zobowiązuję się do uczestniczenia we wszystkich działaniach podejmowanych przez Grantobiorcę i Partnera
niezbędnych do osiągnięcia rezultatów modelu wsparcia.
Zobowiązuję się do wypełniania i przekazywania Grantobiorcy i/lub Partnerowi ankiet monitorujących rezultaty modelu
wsparcia.
Zobowiązuję się do wypełniania i przekazywania Grantobiorcy i/lub Partnerowi innych dokumentów związanych
z realizacją modelu wsparcia, o których wypełnienie wystąpi Grantobiorca i/lub Partner.
Zostałem/-am poinformowany/-a, że model wsparcia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości kontaktu z Grantodawcą tj. Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji celem
zgłaszania uwag (mailowo, telefonicznie, osobiście, podczas wizyt monitorujących/kontrolnych). Szczegółowe
informacje zawarte są na stronie www https://szansa-power.frse.org.pl/kontakt/
Dane podane w niniejszej Deklaracji, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Ponadto zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania Grantobiorcy i/lub Partnera, w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych i oświadczeń
zawartych w złożonych dokumentach w związku z uczestnictwem w modelu wsparcia, w tym w ramach formularza
zgłoszeniowego.
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 1

Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1
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Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych do celów
realizacji modelu wsparcia w tym do udzielania wsparcia oraz kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach
modelu wsparcia pn. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”.
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez STAWIL sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) oraz Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu
(Partner) dla celów działań informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją w/w modelu wsparcia.

Niniejsza zgoda:
 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
 obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty
telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.;
 mój wizerunek/głos/wypowiedź mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie
uznanych za nieetyczne;
 dotyczy wszelkich zdjęć, nagrań itp. z moim udziałem wykonanych na zlecenie i/lub przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie (Grantobiorca) oraz Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner);
 Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem
STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) oraz Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady”
z siedzibą w Orelcu (Partner). z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby, jak
w oświadczeniu.

………………………………………………..
miejscowość, data
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CZYTELNY podpis Uczestnika/-czki modelu wsparcia

