Deklaracja przystąpienia do projektu
„Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkały/a przy ul ……………………………………………………………………………………………………………………………
numer budynku ………………………… numer mieszkania…………………………
kod pocztowy ……………………………………… miejscowość……………………………………………………………………………
województwo …………………………………………………………………………………………………………………………………………
gmina ……………………………………………………… powiat …………………………………………………………………………………
PESEL rodzica …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Będący opiekunem prawnym dziecka ……………………………………………………………………………………………………
O numerze PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkałym przy ul ……………………………………………………………………………………………………………………………
kod pocztowy ……………………………………… miejscowość……………………………………………………………………………
województwo …………………………………………………………………………………………………………………………………………
gmina ……………………………………………………….powiat …………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zgłaszam do udziału w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji
Ekonomicznej SGH”:
SWOJE DZIECKO (zajęcia EUD/AME - w zależności od dokonanego wyboru)
SIEBIE (zajęcia KAWA)
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
i spełniam wraz z moim dzieckiem kryteria uprawniające do udziału w nim.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Status MOJEGO DZIECKA w momencie przystąpienia do projektu (wypełniane w momencie
zgłaszania dziecka do projektu):
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia:
NIE

ODMOWA INFORMACJI

TAK

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:
NIE

ODMOWA INFORMACJI

TAK

Osoba z niepełnosprawnościami:
NIE

ODMOWA INFORMACJI

TAK

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
NIE

ODMOWA INFORMACJI

TAK
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MÓJ status w momencie przystąpienia do projektu (wypełniane w momencie zgłaszania
się rodzica do projektu):
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia:
NIE

ODMOWA INFORMACJI

TAK

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:
NIE

TAK

Osoba z niepełnosprawnościami:
NIE

ODMOWA INFORMACJI

TAK

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
NIE

ODMOWA INFORMACJI

TAK

Osoba:
bierna zawodowo
bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
Pracująca:
- zatrudniona w:……………………………. (okienko do wypełnienia)
- wykonywany zawód:
instruktor praktycznej nauki zawodu
nauczyciel kształcenia ogólnego
nauczyciel wychowania przedszkolnego
nauczyciel kształcenia zawodowego
pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej
pracownik instytucji rynku pracy
pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
pracownik instytucji systemu wspierania i pieczy zastępczej
pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej
rolnik
inny
Oświadczam, że:
Dobrowolnie deklaruję udział swojego dziecka w projekcie.
Dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane przestawione w deklaracji
uczestnictwa w projekcie odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą.
Zostałam/Zostałem poinformowany/na,
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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