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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu

INSTRUKCJA: Należy drukować dwustronnie w kolorze
Należy wypełniać drukowanymi literami

I. DANE UCZESTNIKA

Imię

Nazwisko

  
Płeć

_
_

_
_

Data urodzenia (dd-mm-rr)                                                                                                 Wiek w chwili przystąpienia do projektu

PESEL

Wykształcenie

II. DANE TELEADRESOWE
1. Adres zamieszkania 

Ulica/ Osiedle                                                                                                                                                                         Nr domu                     Nr lokalu

__

Miejscowość/ Gmina                                                                                                                                                 Kod pocztowy

Ł Ó D Z K I E

Powiat                                                                                                                                                 Województwo

Miasto                        Wieś

Nr telefonu komórkowego

Adres poczty elektronicznej
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2. Adres do korespondencji (należy podać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Ulica/ Osiedle                                                                                                                                                                         Nr domu                     Nr lokalu

 __

Miejscowość                                                                                                                                                               Kod pocztowy

Powiat                                                                                                                                                 Województwo

III. SZCZEGÓŁY WSPARCIA

Nazwa szkoły, w której jestem zatrudniony/a

Stanowisko

Stopień zawodowy/ kierunek kształcenia

Rodzaj wsparcia w projekcie* (wpisać odpowiednie)
*studia/ kształcenie podyplomowe lub doskonalenie zawodowe (szkolenia/ kursy zawodowe)

Nazwa rodzaju wsparcia (należy wpisać kierunek studiów lub tytuł szkolenia/ kursu zawodowego)

Rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych w projekcie* (należy wpisać odpowiednio cyfrę lub cyfry w przypadku prowadzenia więcej niż jednego rodzaju)
*
1. Kuchnia na co dzień i świąteczna                                                          6. Szyjemy dla siebie i dla domu
2. Z kuchnią przez Europę                                                                           7. Ceramiczne kreacje inspirowane sztuką europejską
3. Europejskie biuro reklamy i dziennikarstwa                                       8. Sztuka użytkowa-Witraż
4. Florystyka sposobem na życie                                                               9. Język angielski szansą rozwoju zawodowego
5. Bukiety i kwiatowe ogrody przez cały rok                                           10. Koło osób prowadzących nowoczesne gospodarstwo domowe
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IV. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU w chwili przystąpienia do projektu                                                                                     
1. Osoba z niepełnosprawnościami:

Tak                              Nie                              Odmowa podania informacji

w tym indywidualne potrzeby (proszę opisać):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia:

Tak                              Nie                              Odmowa podania informacji

3. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:

Tak                              Nie 

4. Osoba w innej niekorzystniej sytuacji społecznej: (należy zaznaczyć TAK również w przypadku osób zamieszkałych na obszarach wiejskich)

Tak                              Nie                              Odmowa podania informacji

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
- wyrażam chęć podnoszenia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy,
- jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz potwierdzam, że informacje zawarte w formularzu
zgłoszeniowym są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,
- nie uczestniczę w projekcie tego samego typu lub o podobnej tematyce,
-  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Powiat  Bełchatowski,  ul.  Pabianicka  17/19,  97  –  400  Bełchatów  podanych  
w formularzu zgłoszeniowym w celu prawidłowej realizacji projektu.

OBLIGATORYJNYM warunkiem udziału w projekcie jest prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów. Za przeprowadzeni zajęć dodatkowych
przysługuje wynagrodzenie. Zobowiązuję się do spełnienia powyższego warunku.

……………………………………….                                                                                                                                           ……….……………………….………………………….………
   Miejscowość, data                                                                                                                                                                                Czytelny podpis

Wymagane załączniki: 
1. Oświadczenie uczestnika projektu (wg wzoru w załączeniu)
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na udostępnienie swojego wizerunku (wg wzoru w załączeniu)
3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/ kwalifikacje zawodowe
4. Zaświadczenie Dyrektora szkoły o zatrudnieniu
5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
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