OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW KWALIFIKACYJNYCH
UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU pn. „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w kierunku
wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim”
Imię

4.1

Nazwisko
PESEL
Płeć

□ Kobieta

□ Mężczyzna

Data rozpoczęcia udziału w Projekcie
(DD-MM-RRRR) - wypełnia realizator Projektu
Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pana/Pani sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału
w Projekcie:
Jestem osobą w wieku aktywności zawodowej mieszkającą, pracującą lub uczącą się na terenie
województwa świętokrzyskiego:

□
□
□
□
□

powiat włoszczowski
powiat skarżyski
powiat ostrowiecki
powiat kazimierski

□
□
□
□

powiat staszowski
powiat sandomierski
powiat opatowski
powiat jędrzejowski

□ powiat starachowicki
□ powiat pińczowski
□ powiat konecki
□ powiat buski

powiat kielecki (gmina Raków, Pierzchnica, Nowa Słupia, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn, Bieliny)

Nie posiadam objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego

□

Nie miałam/em wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat (nie dotyczy osób z rodzin,
w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązanych z polipowatością (HNPCC)

□

Jestem w wieku 50-65 lat (niezależnie od wywiadu rodzinnego)

□

Jestem w wieku 40-49 lat, i mam krewnego pierwszego stopnia
(rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego

□

Jestem w wieku 25-49 lat z rodziny, u której wystąpił dziedziczny rak jelita grubego
niezwiązany z polipowatością (HNPCC)

□

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że
informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych
rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, dobrowolnie
deklaruję udział w Projekcie pn. „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie
świętokrzyskim”, realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe
starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) - numer umowy RPSW.08.02.02-26-0003/1800. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

……………………………………………..………………………………………………..
(data i czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu)

