
 

 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
 

w projekcie “Nasz start z Fundacją ARTS i STATE STREET” 
realizowanym przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS  

 
Projekt dofinansowany przez Fundację State Street. 

 
 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko): 

zamieszkały/a (adres zamieszkania): 

posiadający nr PESEL: 

 
oświadczam, że: 

I. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Nasz start z Fundacją           
ARTS i STATE STREET” i zobowiązuję się do regularnego udziału w całym cyklu             
szkoleniowym, do którego zostałam/em zakwalifikowana/y (potwierdzenie przez       
podpis na  listach obecności, lub obecność na sesji on-line). 

II. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w          
projekcie. 

III. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji          
projektu oraz po jego zakończeniu. 

IV. Oświadczam, iż do deklaracji uczestnictwa dołączam następujące dokumenty: 
1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na         

potrzeby projektu 
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów         

promocyjnych 
V. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o dofinansowaniu Projektu przez        

Fundację State Street. 
VI. Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie        

oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
 
 
 
                                                        ……………….., ………….. ................................................ 

(Miejscowość i data)      (Czytelny podpis uczestnika projektu) 
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załacznik nr 1 do deklaracji uczestnictwa w projekcie “Nasz start z Fundacją 
ARTS i STATE STREET” 
 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KURSACH 
 

Zgodnie z Regulaminem projektu, każdy Uczestnik jest zobligowany do udziału w 
szkoleniach obowiazkowych, oraz do udziału w minimum 3 kursach, wybranych spośród 
dostępnych szkoleń. Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w większej ilości szkoleń niż 
deklarowane minimum.  
 
 
Ja, niżej podpisany delaruję  

- udział w szkoleniach obowiązkowych z Modułu Autoprezentacji, w szczególności:  
a) szkolenie z przygotowania CV i portfolio, w tym udział w sesji zdjęciowej  
b) udział w próbnych rozmowach kwalifikacyjnych przed spotkaniem 

networkingowym w State Street 
c) udział w spotkaniu networkingowym z pracownikami State Street (w języku 

polskim lub angielskim) 
 

- udział w szkoleniach dodatkowych, minimum 3 zajęcia, t.j 
 
1) … 
 
2) … 
 
3) … 

 
 
 

 ............................................................. 
     (Czytelny podpis uczestnika projektu) 
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