
 
 

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 
Dane uczestnika projektu: 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA PROJEKTU: …….…………...................................................................................... 

Nr PESEL ............................................................................................................................................................. 

telefon kontaktowy ............................................................................................................................................................... 

Deklaruję swój udział w projekcie „ŻŁOBEK RAINBOW – utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Białymstoku” nr. 
RPO.02.02.00-20-0192/20 poprzez objęcie mojego dziecka opieką żłobkową w ramach ww. projektu realizowanego przez podmiot 
RAINBOW Justyna Frąszczak w partnerstwie z Casablanca Catering Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś 
priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działania 2.2 na rzecz równowagi praca – życie. Priorytet inwestycyjny 8.4 
Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i 
prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę  

 Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 Oświadczam, że spełniam warunki kwalifikujące do udziału w projekcie – przynależę do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  
tj. spełniam definicję: osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 
opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, w tym osoby, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 
przebywającej na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy lub osoby pracującej, 
sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 31, 

 Oświadczam, że jestem osobą fizyczną zamieszkującą lub pracującą lub uczącą się na obszarze na terenie województwa podlaskiego, 
dokładnie na obszarze gminy miasta Białystok w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ŻŁOBEK RAINBOW – utworzenie 24 nowych 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Białymstoku” nr. RPO.02.02.00-20-0192/20 oraz akceptuję jego postanowienia. 

 Oświadczam, iż w przypadku przyjęcia mnie do wsparcia w ramach projektu (objęcia podopiecznego opieką żłobkową) zobowiązuję się do 
systematycznego udziału we wsparciu w ramach projektu, 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w działaniach informacyjno-
promocyjnych związanych z realizacją projektu „ŻŁOBEK RAINBOW – utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 
Białymstoku” nr. RPO.02.02.00-20-0192/20 

 W związku z przystąpieniem do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji projektu zgodnie  
z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze złożonym odrębnym 
oświadczeniem.  

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie 

oświadczeń niegodnych z prawdą. 

 

 
 ___________________    ____________________________________________ 

       Miejscowość, Data                       CZYTELNY podpis Uczestnika

                                                           
1 W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, 

uznawane są również za osoby pracujące 
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