Nr. ewidencyjny ………….

Data wpływu……………………………...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Projekt nr RPLB.08.02.01-08-0043/20
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY- LUBUSKIE 2020
Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, działanie 8.2 Wyrównanie dysproporcji w jakości
kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, poddziałanie 8.2.1. Wyrównanie
dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych projekty realizowane poza formułą ZIT.
Dane osobowe uczestnika projektu (dziecka)
Imię/imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia

Wykształcenie

niższe niż podstawowe

podstawowe

gimnazjalne

(ISCED 0)

(ISCED 1)

(ISCED 2)

ponadgimnazjalne

policealne

wyższe

(ISCED 3)

(ISCED 4)

(ISCED 5-8)

Dane kontaktowe
Województwo:

lubuskie

Adres

Powiat:

(ulica):

Gmina:

Nr
domu/lokalu

Miejscowość:

Kod
pocztowy

Numer

Adres

telefonu:

e-mail

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK wymagane jest dołączenie zaświadczenia z

tak

nie

osoba długotrwale bezrobotna (osoba zarejestrowana w PUP powyżej 12 miesięcy)

tak

nie

osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Powiatowego Urzędu Pracy)

(osoba gotowa do podjęcia zatrudnienia)
osoba bierna zawodowo (osoba, która nie pracuje i nie tworzy w danej chwili zasobów
siły roboczej oraz nie jest bezrobotna, czyli nie jest osobą zarejestrowaną w PUP)

Przynależność do kategorii
1. Uczestnik projektu jest osobą z niepełnosprawnościami
2.

Uczestnik projektu jest osobą należącą do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia

3. Uczestnik projektu jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem
z dostępu do mieszkań
4. Uczestnik projektu jest osobą przebywającą w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących
5. Uczestnik projektu jest osobą przebywającą w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących i z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu
6. Uczestnik projektu jest osobą żyjącą w gospodarstwie składającym
się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
7. Uczestnik projektu jest osobą w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż wymienione w pkt 1.9-1.14, na przykład
zamieszkuje na terenie wiejskim)
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1. Oświadczam, że wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie pn. „Nowoczesna edukacja
w Gminie Zwierzyn”, realizowanym przez Gminę Zwierzyn.
2. Jestem świadomy/świadoma, że projekt pn. „Nowoczesna Edukacja
w Gminie Zwierzyn” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Jestem świadomy/świadoma, że zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez
Gminę Zwierzyn do celów rekrutacji, ewaluacji, monitoringu, kontroli
i sprawozdawczości w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie
Zwierzyn”.
4. Jestem świadomy/świadoma, że dane są przekazywane dobrowolnie, aczkolwiek
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach projektu.
5. Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenia prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane oraz
oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.
6. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust 1 lit a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Realizatora projektu nr RPLB.08.01.01-08-0043/20
pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Zwierzyn” dla potrzeb procesu rekrutacji i
realizacji projektu, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Moja
zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie
zostanie zmieniony cel przetwarzania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

7. Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
i akceptuję jego warunki oraz oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w
projekcie

………………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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