REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Czas na Młodzież 2019”

1.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Czas na młodzież 2019” (dalej zwany: Regulaminem)
określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu (dalej zwanych „Uczestnikami”) oraz zasady
uczestnictwa w Projekcie „Czas na Młodzież 2019” (dalej zwany: Projektem”).

2.

Niniejszy Regulamin określa warunki, prawa i obowiązki Uczestników dotyczący ich udziału w
zajęciach przewidzianych w Projekcie.

3.

Mając na uwadze, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

1.

§ 2.
INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetów 1. Osoby młode
na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

2.

Projekt realizowany jest w terminie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

3.

Partnerem wiodącym Projektu jest Stowarzyszenie Morena, ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252
Gdańsk. Numer umowy o dofinansowanie POWR.01.04.00-I00-00-56/18-00.

4.

Partnerem Projektu jest: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa.

1.

§ 3.
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, oznaczają:
1)

Opiekun prawny – rodzic Niepełnoletniego/Ubezwłasnowolnionego Uczestnika lub
osoba,
której
powierzono
sprawowanie
opieki
nad
Niepełnoletnim/
Ubezwłasnowolnionym Uczestnikiem na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym, i która posiada kompetencje do składania oświadczeń woli w imieniu i na
rzecz Niepełnoletniego/Ubezwłasnowolnionego Uczestnika;

2)

Kandydat na Uczestnika/Uczestniczkę – osoba rekrutowana na Uczestnika/Uczestniczkę
Projektu, zgodnie z wytycznymi objętymi niniejszym Regulaminem;

3)

POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

4)

Projekt – Projekt „Czas na Młodzież 2019” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
Priorytetów 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu;

5)

Regulamin – Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Czas na młodzież 2019”;

6)

Uczestnik/Uczestniczka lub Uczestnicy – osoba/y spełniająca/e warunki uczestnictwa
i zakwalifikowana/ne do udziału w Projekcie, w tym:
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2.

1.

a)

Niepełnoletni/Ubezwłasnowolniony Uczestnik – osoba poniżej 18 roku życia i/lub
osoba ubezwłasnowolniona w całości lub części (oświadczenia woli składane przez
Niepełnoletniego Uczestnika są ważne po zatwierdzeniu ich przez Opiekuna
prawnego lub w chwili złożenia takiego oświadczenia przez Opiekuna prawnego
Niepełnoletniego Uczestnika);

b)

Pełnoletni Uczestnik – osoba między 18 a 29 rokiem życia.

Sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane
im w § 2 ust. 1 powyżej, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu.
§ 4.
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem Projektu jest zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode (15-29 lat) umiejętności
społecznych ważnych na rynku pracy.

2.

W ramach Projektu „Czas na Młodzież 2019” w działaniach realizowanych na terenie całej
Polski weźmie udział 2000 osób.

3.

Działania przewidziane w Projekcie będą oparte o indywidualny plan rozwoju uczestników
i realizowane w obszarze kompetencji społecznych.

4.

Informacje o Projekcie, treść niniejszego Regulaminu, wzory dokumentów zgłoszeniowych,
program zajęć oraz terminy ich realizacji dostępne są u Partnerów.

1.

2.

§5
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJECIE
Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji
uczestnictwa w Projekcie spełnia następujące kryteria:
1)

jest w wieku 15 – 29 lat (Uczestnik/Uczestniczka, w czasie uczestnictwa w Projekcie, nie
może ukończyć 30 roku życia);

2)

jej kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku
pracy, zgodnie z przeprowadzoną przed przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, poza warunkami określonymi w § 5 ust. 1 powyżej, jest
dobrowolne zgłoszenie chęci udziału w Projekcie poprzez wypełnienie i doręczenie przez
Uczestników lub Opiekunów prawnych Niepełnoletnich/Ubezwłasnowolnionych Uczestników
za pomocą strony internetowej czasnamlodziez.pl następujących dokumentów:
1)

formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;

2)

deklaracji uczestnictwa w Projekcie, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu;

3)

oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 3
do Regulaminu;

4)

oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zrozumieniu Jego treści i Jego pełnej
akceptowalności, w szczególności w zakresie warunków, praw i obowiązków Uczestników,
stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu;

5)

decyzji o zakwalifikowaniu Kandydata, stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu;

6)

oświadczenia o przystąpieniu do Projektu, stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu;
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7)

1.
2.

oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, stanowiącego załącznik nr 7 do
Regulaminu.

§ 6.
ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA
Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzyma wsparcie trwające co najmniej 10 miesięcy.
Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu na podstawie Indywidualnego Planu Rozwoju
stworzonego wspólnie z Coachem – Opiekunem skorzysta z następujących form wsparcia:
1)

Młodzieżowa Akademia Kompetencji, w skład której wchodzi 46 godzin szkoleniowych
prowadzonych w formach:
a)

szkoleń;

b)

warsztatów;

c)

warsztatów wyjazdowych.

2)

Projekty Społeczne realizowane przez Uczestników/Uczestniczki w min. 4-osobowych
grupach w swoim środowisku lokalnym;

3)

Staże Wolontariackie realizowane indywidualnie na rzecz społeczności lokalnych;

4)

Warsztaty wymiany doświadczeń, podczas których Uczestnicy i Uczestniczki będą
wymieniać się pomysłami i doświadczeniami z realizacji Projektów Społecznych.

3.

Podczas wszystkich zajęć z Niepełnoletnimi/Ubezwłasnowolnionymi Uczestnikami zapewniona
jest opieka, a zajęcia prowadzą trenerzy, instruktorzy lub nauczyciele.

4.

Koszty ubezpieczenia Uczestników nie są wydatkami kwalifikowanymi Projektu. Pełnoletni
Uczestnik/Uczestniczka albo Opiekun prawny Niepełnoletniego/Ubezwłasnowolnionego
Uczestnika/Uczestniczki samodzielnie decyduje o ubezpieczeniu Uczestnika/Uczestniczki i
pokrywa koszty we własnym zakresie.

5.

Kwestie organizacyjne (m.in. transport, wyżywienie, noclegi) będą ustalane osobno dla każdej
grupy, a Opiekunowie prawni Niepełnoletnich/Ubezwłasnowolnionych Uczestników oraz
Pełnoletni Uczestnicy otrzymają informacje przed rozpoczęciem danego działania.

6.

Terminy i godziny realizacji działań projektowych dostosowane będą do najbardziej
pożądanych przez Uczestników, przy uwzględnieniu założeń i możliwości Projektu.

1.

§ 7.
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Rekrutacja prowadzona jest poprzez stronę internetową czasnamlodziez.pl.

2.

Za rekrutację do Projektu odpowiedzialni są Coachowie-Opiekunowie. Osobą nadzorującą jest
Koordynator Projektu.

3.

Informacja o rekrutacji rozpowszechniana jest na stronach internetowych Partnerów.

4.

Kandydat na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu musi spełniać wymagania określone w § 5 ust.
1 lit. a i § 5 ust. 2 Regulaminu.
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5.

Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie składają formularz zgłoszeniowy wraz z
innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu. Złożenie wszystkich
wymaganych dokumentów możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej.

6.

O udziale w Projekcie decydują wyniki rekrutacji, która odbywa się w następujących pięciu
etapach:
1)

Pierwszym etapem jest zarejestrowanie się Kandydata na stronie internetowej
czasnamlodziez.pl poprzez wypełnienie podstawowych danych osobowych i stworzenie
konta uczestnika.

2)

Drugim etapem jest wypełnienie przez Kandydata dokumentów na swoim
indywidualnym profilu. Następnie następuje wygenerowanie dokumentów w postaci
PDF oraz złożenie w formie papierowej do wybranego Partnera niezwłocznie , nie później
jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich wygenerowania.

3)

Trzecim etapem jest weryfikacja dokumentów przez eksperta merytorycznego Projektu.

4)

Czwartym etapem jest wypełnienie w systemie ankiet kompetencji oraz testu
psychometrycznego.

5)

Piątym etapem jest spotkanie z Psychologiem i omówienie wyników testu
psychometrycznego.

7.

Decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata do Projektu podejmuje Komisja Kwalifikacyjna
w składzie: Koordynator projektu, Ekspert merytoryczny ds. kompetencji społecznych, Ekspert
merytoryczny ds. warsztatów. Decyzja o zakwalifikowaniu przekazywana jest Uczestnikowi
w formie pisemnej.

8.

Każdy Kandydat zakwalifikowany do Projektu zobowiązany jest do podpisania i doręczenia
Partnerowi w terminie nie później niż 7 dni od dnia doręczenia decyzji o zakwalifikowaniu,
oświadczenia o przystąpieniu do Projektu stanowiącego załącznik do Regulaminu, czym
ostatecznie potwierdza swój udział w Projekcie.

9.

Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
i niedyskryminacji, tj. każdy z Uczestników będzie miał jednakowy dostęp do zaplanowanych
w Projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub
pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, orientację seksualną.

10.

W momencie zakwalifikowania Kandydatów do Projektu tworzy się listę rezerwową.
W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu, udział w Projekcie
proponowany jest kolejnej osobie z listy rezerwowej. Osoba zakwalifikowana do Projektu z listy
rezerwowej zobowiązana jest do podpisania i doręczenia Partnerowi terminie nie później niż
7 dni od dnia doręczenia decyzji o zakwalifikowaniu, oświadczenia o przystąpieniu do Projektu,
czym ostatecznie potwierdza swój udział w Projekcie.

1.

§ 8.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
Uczestnik/Uczestniczka Projektu, po zakwalifikowaniu do Projektu ma prawo:
1)

uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia przewidzianych w ramach Projektu,

2)

korzystania z bezpłatnych materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia,

3)

otrzymania bezpłatnego poczęstunku, jeśli dane działanie je przewiduje,
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2.

4)

zgłaszania uwag i oceny form wsparcia,

5)

otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w Projekcie,

6)

otrzymania certyfikatu potwierdzającego nabycie/ rozwinięcie Kompetencji Społecznych.

Uczestnik/Uczestniczka po zakwalifikowaniu do Projektu, zobowiązany/na jest do:
1)

złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust. 2;

2)

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

3)

regularnego uczestniczenia w formach wsparcia indywidualnego oraz grupowego;

4)

podpisania umowy wolontariackiej, odbycia stażu wolontariackiego (min. 50 godzin)
oraz realizacji projektu społecznego;

5)

regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w programie oraz kulturalnego
zachowania;

6)

potwierdzania obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności (jeśli dotyczy);

7)

wypełniania ankiet ewaluacyjnych/ testów, udostępniania i informowania o zmianie
danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu, wynikających z zasad POWER, a
związanych z: rekrutacją, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, udzielaniem
wsparcia, zarządzaniem, ewaluacją, monitoringiem, kontrolą, sprawozdawczością,
audytem, zapewnieniem obowiązku informacyjnego dot. przekazywania do publicznej
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z POWER
współfinansowanego z EFS;

8)

niezwłocznego informowania o zdarzeniach mających wpływ na udział w Projekcie.

3.

Udział w przewidzianych Projektem formach wsparcia jest obowiązkowy. Warunek uznaje się
za spełniony w przypadku zanotowania łącznie minimum 80% obecności na zajęciach
organizowanych w ramach wsparcia.

4.

Uczestnik zobowiązany jest zgłosić Coachowi-Opiekunowi nieobecność w określonym dniu
zajęć lub opuszczenia zajęć przed zaplanowaną godziną ich zakończenia w formie pisemnej na
adres mailowy Coacha-Opiekuna, najpóźniej w dniu poprzedzającym zaplanowane zajęcia.

5.

W przypadku przekroczenia dozwolonego 20% limitu nieobecności, wymaga się dostarczenia
pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w terminie 10 dni.

6.

Jeżeli Uczestnik/Uczestniczka przekroczy obowiązujący limit nieobecności, nie
usprawiedliwiając ich zgodnie z § 8 ust. 4 i 5, będzie zobowiązany/a, na pisemne wezwanie
Koordynatora Projektu, do pokrycia całości lub części kosztów formy wsparcia
zakwestionowanych przez organ kontrolny. O wysokości kosztów, o których mowa powyżej
decyduje Specjalista ds. rozliczeń. Koordynator Projektu może odstąpić od wzywania do
pokrycia kosztów.

7.

Uczestnik i/lub Opiekun prawny Niepełnoletniego//Ubezwłasnowolnionego Uczestnika
ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za treści podane w dokumentach, o których
mowa w niniejszym Regulaminie.

8.

Uczestnik i/lub Opiekun prawny ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za
uszkodzenia i/lub zniszczenia przedmiotów, w szczególności wyposażenia i urządzeń
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technicznych, powstałych z jego winy lub w przypadku Opiekuna prawnego – z winy
Niepełnoletniego/Ubezwłasnowolnionego Uczestnika.

1.

§ 9.
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Projekcie możliwa jest wyłącznie w ważnych
i uzasadnionych przypadkach. Rezygnacja następuje poprzez złożenie oświadczenia w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i doręczenia go Coachowi-Opiekunowi Wzór oświadczenia
o rezygnacji stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu. Za dzień rezygnacji przyjmuje się dzień
otrzymania oświadczenia przez Coacha-Opiekuna, chyba że wymagane jest zatwierdzenie
oświadczenia przez Opiekuna prawnego, wówczas rezygnacja jest skuteczna z dniem jej
zatwierdzenia. Do rezygnacji załącza się dokumenty potwierdzające zaistnienie ważnej
i uzasadnionej przyczyny rezygnacji.

2.

Uzasadnione ważne i uzasadnionej przyczyny rezygnacji, o których mowa w § 9 ust. 1 powyżej,
mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, sytuacyjnej lub działania siły wyższej i były
nieznane Uczestnikom w chwili rozpoczęcia udziału w Projekcie.

3.

Koordynator Projektu może skreślić Uczestnika z listy Uczestników Projektu ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
a w szczególności w przypadku gdy Uczestnik:
a)

przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenie w celu uczestnictwa w Projekcie
(niniejsze postanowienie dotyczy również oświadczeń składanych przez Opiekunów
prawnych),

b)

nie zrealizował minimalnej, wymaganej niniejszym Regulaminem, frekwencji
uczestnictwa w formach wsparcia w ramach Projektu, wynoszącej łącznie 80%
i jednocześnie nie otrzymał zgody na kontynuację uczestnictwa w Projekcie, o której
mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu,

c)

nie korzysta z alternatywnych godzin uczestnictwa w formach wsparcia realizowanych
w ramach Projektu pod warunkiem ich organizowania.

4.

Uczestnik, który złożył oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie lub został skreślony
z listy Uczestników Projektu zobowiązany jest do wypełnienia ankiety i dokumentów
niezbędnych do monitoringu i ewaluacji Projektu w terminie nie dłuższym niż 10 dni.

5.

W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z Projektu na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik lub Opiekun prawny
Niepełnoletniego/Ubezwłasnowolnionego Uczestnika Projektu, na pisemne wezwanie
Koordynatora Projektu, obowiązany jest do zwrotu całości lub części kosztów związanych
z uczestnictwem w Projekcie w przypadku zakwestionowania ich przez organ kontrolny, w tym
zajęć, w których wziął udział. O wysokości kosztów, o których mowa powyżej decyduje
Specjalista ds. rozliczeń. Koordynator Projektu może, w szczególności w przypadku, o którym
mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, odstąpić od wzywania do pokrycia ww. kosztów.

1.

§ 10.
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Uczestników i Opiekunów prawnych będą przetwarzane i przechowywane na
podstawie oświadczenia Uczestnika/czki i/lub Opiekuna prawnego, w celu umożliwienia
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prawidłowej realizacji Projektu, w szczególności do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
udzielania wsparcia, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości, działań informacyjno –
promocyjnych oraz ewaluacji Projektu.
2.

Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego
w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3.

W ramach Projektu, do przetwarzania danych osobowych Uczestników i Opiekunów prawnych
dopuszczone są wyłącznie osoby lub podmioty, którym zostało wydane pisemne i imienne
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przez uprawniony podmiot. Osoby
upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do podjęcia wszelkich
działań służących zachowaniu poufności danych i do nieprzekazywania tych danych osobom
lub podmiotom nieupoważnionym.

1.

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informacje dotyczące realizacji Projektu będą zamieszczane i aktualizowane na stronach
internetowych Partnerów.

2.

Do Uczestników zakwalifikowanych do Projektu przed datą wejścia w życie niniejszego
jednolitego tekstu Regulaminu, tj. przed dniem 10. 06. 2020, zastosowanie znajduje niniejszy
Regulamin z wyłączeniem postanowień dotyczących rekrutacji oraz warunków uczestnictwa
w zakresie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, do których zastosowanie
ma regulamin w wersji poprzedzającej niniejszy Regulamin.

3.

Uczestnicy zakwalifikowani do Projektu przed datą wejścia w życie niniejszego jednolitego
tekstu Regulaminu, o których mowa w § 11 ust. 2 powyżej, zobowiązani są do złożenia
oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zrozumieniu Jego treści i Jego pełnej
akceptowalności, stanowiącego załącznik do Regulaminu i o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4
powyżej.

4.

Podpisanie formularza zgłoszeniowego do Projektu jest równoznaczne z zapoznaniem się
z treścią niniejszego Regulaminu, jego zrozumieniem i akceptacją wszelkich warunków, praw
oraz obowiązków w nim zawartych.

5.

W przypadku kwestii nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy dotyczące realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

6.

W przypadku rozbieżności między Regulaminem, a przepisami, o których mowa w § 11 ust. 2
powyżej, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7.

Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Projektu.

8.

Partnerzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.

9.

Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane będą w formie pisemnej oraz publikowane na
stronie internetowej czasnamlodziez.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia
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opublikowania ich na stronie internetowej Projektu i poinformowania o tym fakcie
Uczestników.
10.

Wszelkie interpretacje niniejszego Regulaminu należą do Partnera wiodącego.

11.

Regulamin dostępny jest w siedzibach Partnerów oraz na stronie internetowej
czasnamlodziez.pl.

Załączniki:
1.

zakres danych osobowych;

2.

deklaracja udziału w Projekcie;

3.

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;

4.

oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu

5.

decyzja o zakwalifikowaniu Kandydata do Projektu;

6.

oświadczenie o przystąpieniu do Projektu;

7.

oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
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Załącznik nr 1
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA W ZBIORZE
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Dane Uczestnika
Imię
Nazwisko
Kraj
Polska
Rodzaj Uczestnika
Indywidualny
PESEL (jedna cyfra w jednej kratce)
Płeć
Wiek w chwili przystąpienia
do Projektu
Wykształcenie
Dane kontaktowe
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Obszar według stopnia
urbanizacji DEGRUBA
Szczegóły wsparcia
Data rozpoczęcia udziału w
Projekcie*
Data zakończenia udziału w
Projekcie*
Status osoby na rynku pracy
w chwili przystąpienia do
Projektu

 Kobieta

 Mężczyzna

Data urodzenia

 duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 mieszkańców)
 małe obszary miejskie ( o ludności >5000 mieszkańców)
 obszary wiejskie ( o ludności do <5000 mieszkańców)

 osoba bierna zawodowo
w tym
 osoba ucząca się
 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
inne
Planowana data zakończenia
danego etapu nauki***
osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
w tym
osoba długotrwale bezrobotna
inne
 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
W tym
osoba długotrwale bezrobotna
inne
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 osoba pracująca
w tym
 osoba pracująca w administracji rządowej
 osoba pracująca w administracji samorządowej
 osoba pracująca w MMŚP
 osoba pracująca w organizacji pozarządowej
 osoba prowadząca działalność na własny rachunek
 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
 inne
Wykonywany zawód
Zatrudniony w:
Status Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia do Projektu
Osoba należąca do
 NIE
mniejszości narodowej lub
 TAK
etnicznej, migrant, osoba
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI
obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub
 NIE
dotknięta wykluczeniem
 TAK
z dostępu do mieszkań
Osoba
 NIE
z niepełnosprawnościami
 TAK
proszę podać numer orzeczenia: ………………….
data wydania orzeczenia: .……/……/…………r. [DD/MM/RRRR]
data ważności orzeczenia: ……/……/………….r. [DD/MM/RRRR]
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI
Osoba w innej niekorzystnej
 NIE
sytuacji społecznej
 TAK (w tym zamieszkanie na obszarach wiejskich (do <5000 mieszkańców)
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI
Oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych moich/mojego dziecka** w celu
monitorowania i ewaluacji Projektu przez Partnera wiodącego Projektu;
2. zostałam/em poinformowana/y o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi administratorzy danych osobowych
moich/mojego dziecka**, co potwierdziłam/em własnoręcznym podpisem na Oświadczeniu Uczestnika Projektu
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka** na potrzeby realizacji i promocji Projektu „Czas na Młodzież 2019”.
Wyrażam zgodę na udział /mojego dziecka**/ w badaniach ankietowych/ testach, które będą przeprowadzane w ramach Projektu.
Zgłaszając chęć udziału we wskazanych zajęciach deklaruję chęć uczestnictwa /mojego dziecka**/ w wyjazdach edukacyjnych, o ile będą
przewidziane.
Przyjmuję do wiadomości, że:
a. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
b. mam prawo dostępu do treści danych moich /mojego dziecka** i ich poprawiania.
c. będę informować o wszelkich zmianach moich / mojego dziecka** danych kontaktowych.
Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Miejscowość i data

Czytelny podpis Uczestnika Projektu
(w przypadku Uczestników/Uczestniczek) niepełnoletnich /
ubezwłasnowolnionych dokumenty podpisuje Rodzic lub
Opiekun(ka) Prawny(a))

* nie wypełniać,
** niepotrzebne skreślić,
*** Proszę wpisać datę planowanego zakończenia danego etapu nauki na którym się aktualnie znajdujesz. Np. jeśli uczęszczasz do liceum to
wpisujesz planowaną datę zakończenia liceum. Jeśli jesteś na studiach to wpisz ile zostało Ci czasu do planowanej obrony.
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Załącznik nr 2

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Czas na Młodzież 2019”
……………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Ja, niżej podpisana/y dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy zgłaszam swój udział w projekcie „Czas na Młodzież

2019” o numerze POWR.01.04.00-00-0056/18-00 zwanym dalej „Projektem”, realizowanym przez Stowarzyszenie Morena – Partner Wiodący 80-252
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 7 w partnerstwie z: Caritas Polska 01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oświadczam, że:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Czas na Młodzież 2019” i zgadzam się ze wszystkimi jego postanowieniami
oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wszystkie informacje oraz złożone w niniejszym Zgłoszeniu udziału w Projekcie oświadczenia są aktualne oraz zgodne z prawdą.
Zostałam/em poinformowana/y, że mój udział w Projekcie finansowany jest w ramach Projektu „Czas na Młodzież 2019”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś Priorytetów 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.
Zapoznałam/em się z kryteriami rekrutacyjnymi (warunkami uczestnictwa w Projekcie) określonymi w Regulaminie, których spełnienie
konieczne jest do wzięcia udziału w Projekcie. Oświadczam, że w momencie rozpoczęcia udziału w działaniach w ramach projektu spełniam
kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie.
Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach, które będą przeprowadzane w ramach projektu. Zgłaszając chęć udziału we
wskazanych zajęciach deklaruję chęć uczestnictwa w wyjazdach edukacyjnych, o ile będą przewidziane.
Zobowiązuję się do przekazania informacji na temat mojej sytuacji po opuszczeniu projektu w terminie 4 tygodni oraz w terminie do
3 miesięcy od zakończenie uczestnictwa w projekcie.

W związku z przystąpieniem do Projektu „Czas na Młodzież 2019” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i w tym zakresie oświadczam, że:
1.

2.
3.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych w celu monitorowania i ewaluacji Projektu przez
Partnera Wiodącego i Partnerów;
a) Zostałam/em poinformowana/y o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi administratorzy moich danych osobowych, co
potwierdziłam/em własnoręcznym podpisem na Oświadczeniu Uczestnika Projektu.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka * na potrzeby realizacji i promocji projektu „Czas na Młodzież 2019”.

Przyjmuję do wiadomości, że:
a) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach Projektu.
b) mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.
c)
będę informować o wszelkich zmianach moich danych kontaktowych.
Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Dane Rodzica /Opiekuna(ki) Prawnego(ej) – wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich / ubezwłasnowolnionych*
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Adres email:
Inne ważne informacje
o dziecku.

Miejscowość i data

Czytelny podpis Uczestnika Projektu
(w przypadku Uczniów(ennic) niepełnoletnich/ubezwłasnowolnionych
dokumenty podpisuje Rodzic lub Opiekun(ka) Prawny(a))

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
……………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki

Ja niżej podpisana/y w związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Czas na Młodzież 2019” przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe
są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431);
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
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szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Czas na Młodzież 2019”, w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POWER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Polityki
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, beneficjentowi
realizującemu Projekt – Stowarzyszeniu Morena, Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk oraz podmiotom, które na
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – Caritas Polska ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POWER.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na
rynku pracy.
8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona),
nazwisko PESEL, nr Projektu, data rozpoczęcia udziału w Projekcie, data zakończenia udziału w Projekcie, będą
przetwarzane w zbiorze, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust.
1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe
są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) na podstawie:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006,
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431),
4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778,
z późn. zm.).
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej -Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, beneficjentowi realizującemu Projekt - Stowarzyszeniu Morena, Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – Caritas Polska ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie

Strona 13 z 18

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POWER.
9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@morena.org.pl.
13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

..................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

...................................................
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej/ubezwłasnowolnionej oświadczenie powinno zostać
podpisane przez jej Opiekuna Prawnego.
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Załącznik nr 4
…………………………………….., …………………………….. r.
[miejscowość], [data]

……………………………………………..
(imię i nazwisko)
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(adres i/lub inne dane)
……………………………………………..
(imię i nazwisko Opiekuna prawnego)

Caritas Polska,
ul. Okopowa 55,
01-043 Warszawa
(dane podmiotu gromadzącego oświadczenia)
OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z treścią
Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Czas na młodzież 2019”
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam/łem się, zrozumiałam/łem i w pełni akceptuję treść Regulaminu
Uczestnictwa w Projekcie „Czas na Młodzież 2020”.
Jednocześnie oświadczam, iż znane są mi warunki, prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu, ujęte w treści
postanowień ww. Regulaminu i zobowiązuję się do ich pełnego przestrzegania.
Oświadczam również, iż znane są mi postanowienia Regulaminu dotyczące kosztów ponoszonych przez
Uczestnika/czkę i/lub Opiekuna prawnego Niepełnoletniego/Ubezwłasnowolnionego Uczestnika/Uczestniczki.

Miejscowość i data

………………………………………………………….

Czytelny podpis Uczestnika/ Uczestniczki Projektu
(w przypadku Uczniów(ennic) niepełnoletnich /
ubezwłasnowolnionych dokumenty podpisuje
Rodzic lub Opiekun(ka) Prawny(a))

………………………………………………………….
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Załącznik nr 5
…………………………………….., …………………………….. r.
[miejscowość], [data]
……………………………………………..
(imię i nazwisko Uczestniczki/Uczestnika)
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(adres i/lub inne dane)
……………………………………………..
(imię i nazwisko Opiekuna prawnego)

Caritas Polska,
ul. Okopowa 55,
01-043 Warszawa
(dane podmiotu gromadzącego oświadczenia)

DECYZJA
o zakwalifikowaniu Kandydata do Projektu
Na mocy decyzji Komisji Rekrutacyjnej, z dniem ………………. Kandydat(ka) na Uczestniczkę/ Uczestnika Projektu „Czas na Młodzież 2019”…………………………………………… zostaje zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
1.…………………………………..
2.…………………………………..
3.…………………………………..
4.…………………………………..
(podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej)

Strona 16 z 18

Załącznik nr 6
…………………………………….., …………………………….. r.
[miejscowość], [data]
……………………………………………..
(imię i nazwisko Uczestniczki/Uczestnika)
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(adres i/lub inne dane)
……………………………………………..
(imię i nazwisko Opiekuna prawnego)

Caritas Polska,
ul. Okopowa 55,
01-043 Warszawa
(dane podmiotu gromadzącego oświadczenia)
OŚWIADCZENIE
o przystąpieniu do Projektu „Czas na młodzież 2019”
wraz z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu Projektu „Czas na Młodzież 2019”
W związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji o zakwalifikowaniu mnie na Uczestniczkę/ Uczestnika* Projektu
„Czas
na
Młodzież
2019”,
niniejszym
oświadczam,
iż
przystępuję
do Projektu „Czas na Młodzież 2019” na zasadach określonych w Regulaminie Projektu.
Jednocześnie oświadczam, iż:
1) zapoznałam/łem* się, zrozumiałam/łem* i w pełni akceptuję treść Regulaminu Uczestnictwa w
Projekcie „Czas na Młodzież 2019”
2) znane są mi warunki, prawa i obowiązki Uczestniczki/Uczestnika* Projektu,
w treści postanowień ww. Regulaminu i zobowiązuję się do ich pełnego przestrzegania;
3) znane są mi postanowienia
Uczestniczkę/Uczestnika/Opiekuna
Uczestnika/Uczestniczki*.

Miejscowość i data

………………………………………………………….

Regulaminu
prawnego

ujęte

dotyczące kosztów ponoszonych przez
Niepełnoletniego/
Ubezwłasnowolnionego

Czytelny podpis Uczestnika/ Uczestniczki* Projektu
(w przypadku Uczestników Niepełnoletnich /
Ubezwłasnowolnionych dokumenty podpisuje
Opiekun Prawny)

………………………………………………………….

*nieprawidłowe przekreślić
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Załącznik nr 7
…………………………………….., …………………………….. r.
[miejscowość], [data]
……………………………………………..
(imię i nazwisko)
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(adres i/lub inne dane)
……………………………………………..
(imię i nazwisko Opiekuna prawnego)

Caritas Polska,
ul. Okopowa 55,
01-043 Warszawa
(dane podmiotu gromadzącego oświadczenia)
OŚWIADCZENIE
o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
Niniejszym składam oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie „Czas na Młodzież 2019”.
Jako przyczynę mojej rezygnacji wskazuję przyczynę natury zdrowotnej / przyczynę natury sytuacyjnej /
przyczynę będące następstwem działania siły wyższej/ inną przyczynę 1 i zaświadczam, że nie była mi ona
znana w chwili rozpoczęcia udziału w Projekcie.
Jestem świadom(a) odpowiedzialności finansowej i, na wezwanie Koordynatora projektu, zobowiązuję się do
zwrotu całości lub części kosztów związanych z moim uczestnictwem w projekcie, w przypadku
zakwestionowania ich przez organ kontrolny.
W terminie nie dłuższym niż 10 dni od chwili złożenia niniejszego oświadczenia zobowiązuję się do
uzupełnienia ankiet i dokumentów niezbędnych do monitoringu i ewaluacji Projektu oraz do przekazania ich
Coachowi-Opiekunowi.
Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest dokument potwierdzający przyczynę rezygnacji.

…………………………………………..
podpis uczestnika

………………………………………….
data oraz podpis opiekuna prawnego ( w przypadku uczestnika niepełnoletniego/ubezwłasnowolnionego)

1

niepotrzebne skreślić
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