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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  pt.: 
"Wykwalifikowany technik leśnik" 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
na potrzeby rekrutacji do projektu pt.: "Wykwalifikowany technik leśnik" 

 

UWAGA!  FORMULARZ NALEZY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM "X" 

 
I. DANE UCZESTNIKA 

Imię/Imiona: 

Nazwisko: 

Data urodzenia 
(dzień-miesiąc-rok): 

Miejsce urodzenia: 
 

PESEL: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: 

Płeć: K    M 

Klasa: Wykształcenie:  podstawowe  gimnazjalne   

 

II. DANE KONTAKTOWE: 
Miejscowość: 
 

Nr domu/Nr lokalu:  

Kod pocztowy:  Ulica: 
 

Województwo: Powiat: Gmina: 
 

 Obszar zamieszkania według stopnia urbanizacji (DEGURBA):  

 tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie, w tym: Chełm, Zamość, Lublin),  

 tereny pośrednie (miasta, przedmieścia, w tym: Międzyrzec Podlaski, Terespol, Radzyń Podlaski, 
Włodawa, Biała Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, 
Lubartów, Konopnica, Łęczna, Świdnik, Janów Lubelski, Kraśnik, Łuków, Puławy, Dęblin),  

 tereny słabo zaludnione (wiejskie, w tym pozostałe gminy województwa). 

Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: 

Adres e-mail: 

III.      STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU: 

OSOBA NALEŻĄCA DO MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB 

ETNICZNEJ, MIGRANT, OSOBA OBCEGO POCHODZENIA 

TAK NIE ODMOWA PODANIA 

OSOBA BEZDOMNA LUB DOTKNIĘTA WYKLUCZENIEM Z 

DOSTĘPU DO MIESZKAŃ 

TAK NIE ODMOWA PODANIA 

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

TAK NIE ODMOWA PODANIA 

OSOBA W INNEJ NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ  

 

TAK NIE ODMOWA PODANIA 
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IV. OŚWIADCZENIE KANDYDATA/UCZESTNIKA PROJEKTU 
 
JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

1. Zapoznałam/em się z zasadami udziału w projekcie pt.: "Wykwalifikowany technik leśnik" 
zawartymi w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i zgodnie z jego wymogami 
jestem uprawniona/y do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki 
regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  

2. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: 
Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 

3. Zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich działaniach, do których zostanę przyjęta/y  
w wyniku rekrutacji. 

4. Mam świadomość, że zajęcia mogą odbywać się w miejscowości innej niż moje miejsce 
zamieszkania. 

5. Zostałam/em poinformowana/y o możliwości odmowy podania danych wrażliwych 
dotyczących mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub 
etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia lub pozostawania  
w niekorzystnej sytuacji społeczne)j. 

6. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania realizatora projektu o zmianie 
jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. rezygnacji z dalszego 
kształcenia w szkole objętej wsparciem w ramach projektu). 

7. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych oraz w testach sprawdzających poziom 
wiedzy oraz innych formach monitoringu realizowanych na potrzeby projektu pt.: 
"Wykwalifikowany technik leśnik". 

8. Mam świadomość, że złożenie Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji do 
projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  
z 2019r. poz. 1781). 

 
 
 
..............................................................................   ................................................................................................................. 
        Miejscowość i data           Czytelny podpis uczestnika i prawnego opiekuna1 
       
 
1 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej formularz powinien zostać podpisany przez ucznia i prawnego 
opiekuna. 


