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Załącznik I. 4. (SZKOLENIA) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
do Projektu pt. „Mój zawód – moja przyszłość”  

numer UDA-POKL. 03.04.03-00-016/13-00 
  Lp. Nazwa  

Dane 

uczestnika 

Projektu 

 

1 Imię   

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 Wykształcenie 

 podstawowe, gimnazjalne, niższe  
 ponadgimnazjalne, średnie, zasadnicze 

zawodowe 
 pomaturalne ( ukończenie szkoły policealnej) 
 wyższe ( osoby, które uzyskały tytuł licencjat, 

inżynier, magister lub doktor, a także ukończyły 
studia podyplomowe)   

Dane 

kontaktowe 

5 Ulica  

6 Nr domu  

7 Nr lokalu  

8 Miejscowość  

9 Obszar  Miejski                                    Wiejski 

10 Kod pocztowy  

11 Województwo  

12 Powiat  

13 Telefon stacjonarny  

14 Telefon komórkowy  

15 Adres poczty 
elektronicznej (e-mail) 

 

 

 

Dane 

dodatkowe 

16 Status na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do 
projektu 

Bezrobotny  
        w tym osoba długotrwale bezrobotna 

Nieaktywny zawodowo, w tym  
        osoba ucząca się lub kształcąca 

Zatrudniony, w tym 
Rolnik 
Samozatrudniony 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 
 
 

Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie 
Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie 
Zatrudniony w średnim 

przedsiębiorstwie 
Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie 
Zatrudniony w administracji publicznej 
Zatrudniony w organizacji pozarządowej 

17 Nazwa i adres 
szkoły/instytucji 

 

 

 

 

18 Fakt bycia osobą 
niepełnosprawną 

 Tak 

 Nie 

Data 19 Data rozpoczęcia udziału 
w projekcie 

 

 

1. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie do monitoringu 

i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
3. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Projektu. 
4. Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie zgodnie 

z Regulaminem Projektu. 
5. Deklaruję chęć przystąpienia do szkolenia na temat powstałego Materiału Dydaktyczno - 

Informacyjnego powstałych w ramach Projektu. 
6. Oświadczam, iż po szkoleniu przedstawię poznane podczas szkolenia narzędzie i materiały 

informacyjno-metodyczne w swojej placówce oraz przeprowadzę ankietę na 4 
podopiecznych z mojej placówki. 

7. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o współfinansowaniu projektu 
przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
 

 
 

…………………………………………………………….. 
           Podpis uczestnika/ uczestniczki  Projektu 

  
 

 

 

 


