Projekt „Język obcy nam nieobcy – kursy językowe dla dorosłych osób pracujących”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga !
1. FORMULARZ NALEśY WYPEŁNIĆ W JĘZYKU POLSKIM, CZYTELNIE – DUśYMI DRUKOWANYMI
LITERAMI.
2. WNIOSKODAWCA WYPEŁNIA POLA JASNE.

FORMULARZ REKRUTACYJNY
BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU 8.1.1 PO KL

Data przyjęcia formularza:

………………………………………………………………

Wypełnia organizator

(dd-mm-rr)

Numer formularza:

Wypełnia organizator

……………………………………………………………….

Nr kolejny/rok
Podpis osoby przyjmującej formularz:

Wypełnia organizator

………………………………………………………………

Wypełniony Formularz prosimy dostarczyć do dnia 17.09.2010 r. do siedziby Inkubatora
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry
 32 393 29 52, 32 393 29 65 fax. 032 393 29 40
ar. Inkubator.tarnogorski.pl/jonn
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PROSIMY O WPISANIE DANYCH BĄDŹ ZAZNACZENIE WYBRANEJ ODPOWIEDZI ZNAKIEM „X” W POPRAWNEJ KRATCE
FORMULARZ REKRUTACYJNY
BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU 8.1.1 PO KL
Beneficjent
Tytuł projektu

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Język obcy nam nie obcy – kursy językowe dla dorosłych osób
pracujących

Nr projektu
Czas trwania projektu
L.p.

I

L.p.

03.08.2009 – 29.07.2011

Nazwa

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Nazwisko rodowe

4

Płeć

5

Data urodzenia

6

PESEL

7

NIP

8

Stan cywilny
Opieka nad dziećmi do lat

Dane podstawowe
9

7 lub opieka nad osobą
zaleŜną

10

Wykształcenie

Podstawowe,

(ZAZNACZENIE WYBRANEJ

gimnazjalne
i niŜsze

ODPOWIEDZI ZNAKIEM „X” W
POPRAWNEJ KRATCE)

11

Zawód wyuczony

12

Zawód wykonywany

13

Zajmowane stanowisko

1

Ulica

2

Nr domu

3

Nr lokalu

4
II

Adres zameldowania

5

Miejscowość i kod
pocztowy
Pochodzenie:
miasto/wieś
Powiat
stałe

6

Rodzaj zameldowania

Czasowe
(od/do)

Adres do
III

korespondencji
(jeŜeli jest inny niŜ
adres zameldowania)

1

Ulica

2

Nr domu

3

Nr lokalu

4

Miejscowość i kod
pocztowy
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IV

Dane kontaktowe

1

Telefon domowy

2

Telefon komórkowy

3

1
Deklaruje chęć
uczestnictwa w
V

2

szkoleniu
(ZAZNACZENIE WYBRANEJ
ODPOWIEDZI ZNAKIEM „X”

3

W POPRAWNEJ KRATCE)

4

Adres poczt
elektronicznej (e-mail)
Język angielski poziom
podstawowy
Język angielski poziom
średnio zaawansowany
Język niemiecki poziom
podstawowy
Język niemiecki poziom
średnio zaawansowany
Okres próbny
(od/do)

1

VI

Czas określony

Umowa o pracę

(od/do)
Czas

Formularz zatrudnienia

nieokreślony
Umowa o
2

Umowa cywilno-prawna

dzieło (od/do)
Zlecenie
(od/do)

Okres zatrudnienia u
VII

Dane teleadresowe
VIII

obecnego pracodawcy

1

Adres firmy (ulica, nr lokalu,
kod pocztowy, miejscowość

przedsiębiorstwa, w
którym zatrudniony jest
kandydat

Informacja dotycząca
IX

3

preferowanych dni
szkoleniowych

2

Telefon/Fax

3

NIP przedsiębiorstwa

1

Poniedziałek

2

Wtorek

3

Środa

4

Czwartek

5

Piątek

1

15:00 -17:00

2

16:00 – 18:00

3

17:00-19:00

4

18:00 – 20:00
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1.

18:00 – 20:00

Oświadczam, Ŝe:

- zapoznałem/łam się z zasadami udziału w projekcie i wraŜam zgodę na uczestnictwo,
- zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin uczestnictwa w projekcie,
- zostałem/łam poinformowany, iŜ projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nie prowadzę działalności gospodarczej,
- zgłaszam chęć dobrowolnego podnoszenia kwalifikacji poza godzinami pracy,
- podane w formularzu dane są zgodne z prawdą,
- w przypadku zakwalifikowania się do projektu zobowiązuję się do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć i podpisywania list obecności,
- zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych:
WyraŜam dobrowolna zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
(zgodnie Ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) do celów związanych z
przeprowadzaniem kursu, monitoringu i ewaluacji projektu, a takŜe w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu

z

obowiązków sprawozdawczych wobec WUP w Katowicach.
WyraŜam dobrowolna zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w
pkt a przez Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach lub podmiot przez niego upowaŜniony do celów
sprawozdawczych z realizacji usług szkolenia, w której brałem/łam udział oraz monitoringu i ewaluacji projektu.

3. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złoŜenie nieprawidłowego oświadczenia lub
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, Ŝe dane są zgodne z prawdą i zostałam poinformowany o odpowiedzialności
karnej.

Czytelny podpis kandydata na uczestnika projektu

………………………………………………………………………….

Tarnowskie Góry dnia …..........................……………
Załączniki do Formularza zgłoszeniowego:
1.
2.
3.

kserokopia dowodu osobistego
zaświadczenie wydane pracodawcę nie wcześniej niŜ 2 tygodnie przed dniem złoŜenia dokumentacji rekrutacyjnej
kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie uczestnika projektu
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