Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji
Projekt współfinansowany przez Unięę Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Ope
Kapitał
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

__________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
do udziału w projekcie „Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji”
kwalifikacji”
PROSIMY WYPEŁNIĆ KARTĘ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię (imiona) i nazwisko

PESEL

Wiek

Data urodzenia (dzień – miesiąc -rok) ………… - ………… - ………….…

Miejsce urodzenia …………………………………………………………

Wykształcenie
 podstawowe/gimnazjalne

 pomaturalne

 ponadgimnazjalne

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną  TAK
Adres zamieszkania

 wyższe

 NIE

 miasto

 wieś

województwo: ……………………………………..……
……………………..……

powiat: ………………………………………….

ulica: ……………………………………….…………………
……….…………………

nr domu/lokalu …………………………….

miejscowość: ……………………………………………

kod pocztowy: ……………………………...

gmina: …………………….………………………
……………

poczta:: ………….……………………….………
…………

Telefon kontaktowy
e-mail
STATUS uczestnika/uczestniczki w chwili przystąpienia do projektu (należy wybrać tylko jedną odpowiedź)
 osoba bezrobotna (zarejestrowana w PUP)    czy długotrwale

 TAK

 NIE

 osoba nieaktywna zawodowo    czy się uczysz bądź kształcisz

 TAK

 NIE

 osoba zatrudniona  gdzie

1

 mikro

 małe

2

 średnie

3

 duże przedsiębiorstwo

4

 organizacja pozarządowa  administracja publiczna  inne ….……………………………...
….……
 rodzaj umowy

 o pracę

 cywilnoprawna (umowa zlecenie lub umowa o dzieło)

Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o projekcie
 od znajomych

 z prasy

 na spotkaniu informacyjnym

 od firmy szkoleniowej (przez telefon/fax)

 z biura Projektu (przez telefon/fax)
fax)

 przez Internet

 inaczej (jak?) ……………………………………………………………

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz.U.2002.101.926
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
danych osobowych w tym danych wrażliwych zawartych w karcie dla potrzeb
rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji w projekcie „Mobilni w Somiance”.

.............................
Miejscowość, data

1

………………………………………
czytelny podpis - imię i nazwisko

Zatrudnia mniej niż 10 pracowników, roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR
Zatrudnia mniej niż 50 pracowników roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
3
Zatrudnia mniej niż 250 pracowników roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 50 mln EUR
4
Zatrudnia mniej niż 250 pracowników roczny obrót lub całkowity bilans roczny przekracza 50 mln EUR
2

Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji
Projekt współfinansowany przez Unięę Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Ope
Kapitał
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

__________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Ja niżej podpisany(a),, deklaruję gotowość udziału w projekcie „Kurs
„Kurs na prawo jazdy sposobem na
podniesienie swoich kwalifikacji”” realizowanym
reali
w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
wiejskich współfinansowanego
współ
ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu zgłaszam się z własnej inicjatywy w celu
nabycia nowych umiejętności przyczyniających
zyczyniających się do podniesienia poziomu wykształcenia.

……………………………
Miejscowość, data

………..…………………
Czytelny Podpis

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, żee na dzień złożenia oświadczenia spełniam warunki kwalifikowalności
do grupy docelowej projektu „Kurs
Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji”,
kwalifikacji tj.
jestem osobą bezrobotną w wieku 20-64
20
lata, mieszkańcem(nką) Gminy Somianka, po raz pierwszy
przystępuję do kursu na prawo jazdy kat. B.
B
Ponadto oświadczam, żee dane zawarte w Karcie Zgłoszenia
Zgłoszenia są prawdziwe oraz iż zostałem(łam)
zostałem(ł
poinformowany(a) o prawie do wglądu do nich i możliwości ich poprawiania.
Zostałem(łam) poinformowany(a) o tym, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych do projektu nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w nim.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
1997r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst:
Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych
wrażliwych, przez Gminę Somianka z siedzibą w Somiance-Parcele 16B 07-203
203 Somianka dla potrzeb
rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji w projekcie „Mobilni w Somiance”.

……………………………
Miejscowość, data

………..…………………
Cz lny Podpis
Czytelny

Załączniki:  kserokopia dowodu osobistego
 zaświadczenie wystawione przez PUP o zarejestrowaniu
jestrowaniu w Urzędzie jako os. bezrobotna
 zaświadczenie o korzystaniu ze
z świadczeń pomocy społecznej w okresie ostatnich 6
miesięcy (potwierdzające,
potwierdzające, że dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150%
150 kryterium
dochodowego)

