
 

 

Projekt „Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  
Oś Priorytetowa 10 Edukacja 
Działanie – 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
Poddziałanie - 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AJ 

 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 

1. Wyrażam zgodę na udział w Projekcie pn. „Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim” 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej - ZIT AJ. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do uczestnictwa w projekcie, tzn.: 

1) zamieszkuje na terenie jednej z gmin miejsko wiejskich - Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk; 
2) jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku przedszkolnym  

  
Jednocześnie oświadczam, iż: 

• Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt „Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie 
Śląskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
• Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie 
rekrutacji i uczestnictwa i wyrażam zgodę na uczestnictwo, jednocześnie akceptując 
warunki Regulaminu. 
• Podane przeze mnie dane w formularzu rekrutacyjnym są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy, na podst. art. 233 § 1 i 2 
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997r., Nr 88, poz. 553 z późniejszymi 
zmianami) tj.: „Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący 
zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności 
karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie”, oświadczam, iż powyższe dane 
są zgodne z prawdą. 
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……………………………………………………… 
miejscowość i data 

 

podpis Rodzica / Opiekuna prawnego dziecka 

 


