
 

     

 

 

 
 

 
 

Formularz rekrutacyjny 
 

Lp. Nazwa 

1 Tytuł projektu„Zwiększamy stopień integracji oraz aktywność w gminie 

Domaradz i bierzemy sprawy w swoje ręce – połączymy pokolenia – 

ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ” 

2 Nr projektu: WND-pokl.07.03.00-18-082/10 

3 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej 

4 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 

5 Poddziałanie, nie dotyczy 

 

 

 L.p Nazwa Wypełnić(lub wybrać właściwe) 

 
Dane 

uczestnika 

1 Imię(imiona)  

2 Nazwisko  

3 Płeć   kobieta 

  mężczyzna 

4 Data i miejsce urodzenia  

5 Wiek w chwili przystępowania do projektu  

6 PESEL  

 

7 

 

Wykształcenie 

 Brak     

 Podstawowe        

 Gimnazjalne     

 Ponadgimnazjalne       

 Pomaturalne        

 Wyższe       

    

 
Dane 

kontaktowe 

Miejsce Zamieszkania 

8 Ulica  

9 Nr domu  

10 Nr lokalu  

11 Miejscowość  

12 Obszar  obszar wiejski     

 obszar miejski 

13 Kod pocztowy, poczta  

 14 Województwo  

 15 Powiat  

 16 Gmina  

 17 Telefon stacjonarny  

 18 Telefon komórkowy  

 19 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

 

 

Dane 

dodatkowe 

20 

 

 

 

 

Status osoby na rynku 

pracy w chwili 

przystąpienia do projektu 

Bezrobotny  Tak 

 Nie 

w tym  osoba długotrwale bezrobotna 

Nieaktywny  Tak 



 

 

 

 

Dane 

dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

Status osoby na rynku 

pracy w chwili 

przystąpienia do projektu 

zawodowo  Nie 

w tym  Osoba ucząca się lub kształcąca 

Zatrudniony  Tak 

 Nie 

w tym  Rolnik 

 Samozatrudniony 

 Zatrudniony w  
    mikroprzedsiębiorstwie 

 Zatrudniony w małym     
    przedsiębiorstwie 

 Zatrudniony w średnim    
    przedsiębiorstwie 

 Zatrudniony w dużym    
    przedsiębiorstwie 

 Zatrudniony w administracji 

publicznej 

 Zatrudniony w organizacji  
    pozarządowej 

  

Deklaracja 

udziału 

 Warsztaty tańca współczesnego 

 Szkolenie kandydatów na członków służby informacyjnej organizatora imprez     

      masowych 
 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie 
„Zwiększamy stopieo integracji oraz aktywnośd w gminie Domaradz i bierzemy sprawy w 
swoje ręce – połączymy pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ”, akceptuję jego treśd i 
spełniam wszystkie kryteria zawarte w projekcie. 

2. Oświadczam, że będę aktywnie uczestniczyd w zajęciach, do których zostałem/-am 
zakwalifikowany/-a w ramach projektu. 

3. Oświadczam, że zostałe(a)m poinformowany, iż projekt „Zwiększamy stopieo integracji 
oraz aktywnośd w gminie Domaradz i bierzemy sprawy w swoje ręce – połączymy 
pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ”  jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

4. Dane przedstawione w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe. Podanie 
nieprawdziwych lub nierzetelnych danych grozi odpowiedzialnością karną. 

5.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji, monitoringu realizacji projektu zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych 
z dnia 29.08.1997r. (t.j. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

 

                                                                           

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 
                                                                                                                                    ............................................. 

                                                                                                            Czytelny podpis opiekuna prawnego w przypadku      

 osób poniżej 18 roku życia 


