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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Poziom wyżej” 

 

Niniejsza Deklaracja określa zasady uczestnictwa osoby delegowanej przez Organizację do 

udziału w projekcie „Poziom wyżej”, realizowanego przez Fundację „Puławskie Centrum 

Przedsiębiorczości” 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………. Pesel ………………………… 

           (imię i nazwisko Uczestnika) 

Pouczony i świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

potwierdzam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu udziału w projekcie „Poziom 

wyżej” oraz zobowiązuję się do: 

1. Czynnego i regularnego uczestnictwa w szkoleniach w pełnym wymiarze godzin 

danego bloku szkoleniowego. 

2. Potwierdzania swojej obecności na listach obecności własnoręcznym podpisem. 

 Przekroczenie liczby 20% nieobecności w danym szkoleniu powoduje skreślenie 

z listy Uczestników i konieczność wniesienia opłaty zgodnie z zapisami Umowy 

Uczestnictwa w projekcie „Poziom wyżej” numer ……………………………….   

z dnia ………………………………… 

3. Dojazdu na szkolenia na własny koszt. 

4. Podpisywania potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, pomocniczych oraz 

cateringu. 

5. Poszanowania mienia, zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa w miejscu 

szkolenia zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 

6. Poniesienia odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody i zniszczenie mienia. 

7. Aktualizacji swoich danych teleadresowych. 

8. Oceny każdego modułu szkoleniowego w ankiecie dostarczonej przez Organizatora 

szkolenia po każdym bloku szkoleniowym. 
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9. Udziału w procesie weryfikacji wiedzy. 

Wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie moich danych osobowych, teraz i w przyszłości na potrzeby projektu 

„Poziom wyżej” zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) obejmującą 

zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie  

i usuwanie tych danych.  

2. Wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku do celów związanych  

z realizacją projektu, w tym: do opracowania dokumentacji audiowizualnej  przez 

Fundację ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości‘’ z siedzibą w Puławach,  

ul. Mościckiego 1 ( zgodnie z art . 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r . o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83 z późniejszymi zmianami  

i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich). 

3. Przekazywanie do Instytucji, którą reprezentuję, informacji drogą elektroniczną oraz 

drogą telefoniczną. 

 

 

      
 

          

…………………………………………………                                                                                …………………………………………………………. 
    (Miejscowość i data)                                          (podpis Uczestnika projektu) 

 

 

 

 
 

 

 


