Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu

Formularz zgłoszeniowy do projektu
Beneficjent

BSMART Sp. z o.o.

Tytuł projektu

”Komputerowe vademecum dla każdego!”

Nr projektu

RPOP.09.03.00-16-0068/16

Okres trwania projektu
Działanie, w ramach którego jest realizowany
projekt

01.03.2017 r. – 31.05.2018 r.
Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, Regionalny Program
Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

WSZYSTKIE RUBRYKI PONIŻEJ WYPEŁNIA KANDYDAT CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI !!!

I

Dane
podstawowe

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płeć

4

Wiek w chwili
przystępowania do projektu

5

PESEL



kobieta

brak
podstawowe1
gimnazjalne2
ponadgimnazjalne3
pomaturalne4
wyższe5

6

Wykształcenie








7

Orzeczenie o
niepełnosprawności



tak

8

Ulica

9

Nr domu





wiejski6
miejsko-wiejski7
miejski8



opolskie



mężczyzna



nie

10 Nr lokalu

II

Adres
zamieszkania

11 Miejscowość
12 Obszar
13 Kod pocztowy
14 Województwo
15 Powiat

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej
3
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (np. liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
4
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły policealnej
5
Kształcenie pełne i ukończone na poziomie szkoły wyższej
6
Obszar wiejski to:
 obszar, który zgodnie z podziałem administracyjnym kraju leży poza terenami miast (obszary gmin wiejskich oraz część wiejska, tj. leżąca poza
miastem, gminy miejsko – wiejskiej)
lub
 miasto o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 25 tysięcy
7
Obszar miejsko-wiejski - obszar położony w granicach administracyjnych miast o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 25 tysięcy
8
Obszar miejski - obszar położony w granicach administracyjnych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 25 tysięcy
1
2
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16 Telefon komórkowy
III

Dane
kontaktowe

17 Telefon stacjonarny
18 e-mail
Jestem osobą
pracującą/zatrudnioną

19

IV

Oświadczam,
że

a
b
c
d
e
f
g
h










a
b
c





tak



nie

w tym rolnikiem9
w tym osobą prowadzącą działalność na własny rachunek10
w tym osobą zatrudnioną w MMŚP11
w tym osobą zatrudnioną w dużym przedsiębiorstwie 12
w tym osobą zatrudnioną w organizacji pozarządowej13
w tym osobą zatrudnioną w administracji samorządowej 14
w tym osobą zatrudnioną w administracji rządowej 15
inne

Jestem osobą pozostającą
bez zatrudnienia
20





tak



nie

w tym niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy
w tym zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna
w tym bierną zawodowo

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
1. dane przedstawione powyżej są zgodne z prawdą,
2. zgłaszam udział w projekcie z własnej inicjatywy,
3. wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie ”Komputerowe vademecum dla każdego!”,
4. zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu i akceptuję jego warunki oraz spełniam wszystkie kryteria
kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie,
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele rekrutacji, zachowując prawo do ich wglądu,
poprawiania lub usunięcia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 r.
Nr 133 poz. 883, z późn. zm.),
6. zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość podanych danych w dokumentach zgłoszeniowych pod rygorem zapisów zawartych w § 7 ust. 11 Regulaminu
Projektu.

…..……………………………….
miejscowość i data

………………………………………
czytelny podpis

Rolnik – oznacza to osobę będącą rolnikiem oraz domowników rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1991 nr 7 poz. 24, z poz. zm.), w szczególności, osoba która jednocześnie jest pełnoletnia oraz zamieszkuje i
prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym,
jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie ukończyły 16
lat, pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracują
w tym gospodarstwie rolnym i nie są związani z rolnikiem stosunkiem pracy.
10 Osoba prowadząca działalność na własnych rachunek – oznacza to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
11 Osoba zatrudniona w MMŚP – oznacza to osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym do 249 pracowników.
12
Osoba zatrudniona w dużym przedsiębiorstwie – oznacza to osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 250 pracowników.
13 Osoba zatrudniona w organizacji pozarządowej to osoba zatrudniona w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
14 Osoba zatrudniona w administracji samorządowej to osoba zatrudniona w administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym (wojewódzkim),
składa się z kolegialnych i jednoosobowych organów wykonawczych powoływanych przez radę gminy (powiatu).
15 Osoba zatrudniona w administracji rządowej to osoba zatrudniona w administracji publicznej na szczeblu centralnym (Rada Ministrów, premier i ministrowie)
lub wojewody (przedstawiciel rządu w terenie).
9
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