„Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego w zakresie osi priorytetowych VII –IX RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
Numer:
Data wpływu:

Podpis osoby
przyjmującej:

Formularz rekrutacyjny
„SZKOLENIA JĘZYKOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY II”.

Tytuł projektu

RPPK.09.03.00-18-0033/19

Nr projektu
Zasięg terytorialny
Termin realizacji projektu

Województwo podkarpackie
od 01.09.2019
do

31.12.2020

Nazwisko:

PESEL:

………………………………………………………

……………………………

Imię (Imiona):
………………………………………………………

Wiek w latach:

Adres e-mail : (jeśli nie posiada wpisać „nie mam”)
……………………………………………………………
Data urodzenia:
……………………………………
Adres zamieszkania:

……………………………
……………………………………
Tel. Kontaktowy:
(jeśli nie posiada wpisać „nie mam”)
Miejsce urodzenia:
……………………………………
Obszar zamieszkania:

- Ulica: …………………………………………………
- Nr domu: ……………lub Nr lokalu: ………………

 miejski

- Miejscowość: ………………………………………

 wiejski

Poczta - Kod pocztowy (jeżeli miejsce zamieszkania nie
posiada wyodrębnionego kodu pocztowego należy podać kod
poczty, pod którą podlega dana miejscowość):
…………-……………
Kod pocztowy

CSK
B

………………………
Poczta

Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu
ul Szajnochy 45/9, 38-200 Jasło
Biuro projektu ul. Kadyiego 12 III piętro
www.awalon.com.pl

Powiat:
……………………………………
Województwo:
……………………………………
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„Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego w zakresie osi priorytetowych VII –IX RPO WP 2014-2020

Poziom wykształcenia:
 brak (brak formalnego wykształcenia)
 podstawowe, gimnazjalne i niższe
 ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła
zawodowa)

 pomaturalne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż poziomie szkoły średniej, które nie jest
jednocześnie wykształceniem wyższym
 wyższe

STATUS OSOBY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Osoba prowadząca działalność gospodarczą

 TAK

(wypełnić oświadczenie o braku prowadzenia
działalności gospodarczej)

 NIE

Rodzic samotnie wychowujący dziecko lub
posiadający Kartę Dużej Rodziny (wypełnić

 TAK

oświadczenie i karta dużej rodziny do wglądu)

 NIE

Osoba niepełnosprawna – posiadająca
orzeczenie o niepełnosprawności

 TAK –kopia orzeczenia
 NIE

Potrzeby osoby niepełnosprawnej w
związku z przystąpieniem do projektu przy
organizacji szkolenia (proszę wymienić)
IDENTYFIKACJA POTRZEB W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
(proszę wstawić znak x przy wybranym języku i miejscu odbywania się zajęć)

 Szkolenie język angielski (poziom A 1-

 JASŁO

 inne proponowane

180 godz.)

 DĘBICA

…………………………..

 Szkolenie język angielski (poziom A 2-

 JASŁO

 inne proponowane

180 godz.)

 DĘBICA

…………………………..
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„Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II”
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 Szkolenie język niemiecki (poziom A 1 180 godz.)

 Szkolenie język niemiecki (poziom A 2 180 godz.)

 JASŁO

 inne proponowane

 DĘBICA

…………………………..

 JASŁO

 inne proponowane

 DĘBICA

…………………………..

Źródło informacji o projekcie:
…………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie
Oświadczam, że:
- Zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie( biuro projektu/www.awalon.com.pl):
- Spełniam warunki uczestnictwa w projekcie,
- Zostałem/-am poinformowany, iż wypełnienie tegoż formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne
z przyjęciem – uczestnictwem w projekcie,
- Zostałem/-am poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
- Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych w ramach projektu,
- Zobowiązuję się do aktualizacji podanych danych kontaktowych w czasie trwania projektu.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte
w formularzu rekrutacyjnym, są zgodne z prawdą.
………………………………….……………………

(data i podpis kandydata)
W załączeniu przedkładam:
Załączniki:
1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. - Nr 1
2. Oświadczenie o zamieszkaniu – zał. nr 2
3. Oświadczenie o poziomie wykształcenia – zał. nr 3
4. Oświadczenie o braku prowadzenia działalności gospodarczej – zał. nr 4.
5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka lub posiadaniu Karty Dużej Rodziny- zał. nr 5
6. Oświadczenie o wieku uczestnika projektu – zał. nr 6
7. Inne.....................................................................................................................
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„Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II”
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Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku chęcią przystąpienia do Projektu „Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1.
2.

Oświadczam, że na spełniam kryteria kwalifikacyjne zawarte w Regulaminie uczestnictwa do projektu „Szkolenia Językowe
Szansą na Rozwój Zawodowy II”
Oświadczam, że:
 Informacje zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe.
 Zapoznałam/-em się z pełną dokumentacją projektu, w szczególności z Regulaminem uczestnictwa pt. „Szkolenia Językowe
Szansą na Rozwój Zawodowy II” i akceptuję ich warunki.
 Zapoznałam/-em się z przyjętymi kryteriami kwalifikacji do udziału w projekcie pt. „Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój
Zawodowy II” oraz oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikacyjne zawarte w Regulaminie rekrutacji do projektu.
 Zapoznałam/-em się z procesem rekrutacji i wyrażam zgodę na mój udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 Zostałam/-em poinformowana/-y, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu w jego trakcie i po zakończeniu,
 Zamieszkuję na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 Zostałam poinformowana o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez
Beneficjenta projektu pt. „Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II”oraz Wojewódzki Urząd Pracy w
Rzeszowie.
 Zostałam poinformowana, iż Administratorem danych osobowych w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.
 Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w
zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem, że nie
zostanie zmieniony cel.
 Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Firmę Centrum Szkoleniowo
Konsultingowe dla Biznesu dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu. Zrzekam się
niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Centrum Szkoleniowo
Konsultingowe dla Biznesu z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w
oświadczeniu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym tzw. danych wrażliwych, zgodnie z przepisami
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 przez
Beneficjenta do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także
w zakresie niezbędnym do wywiązania się Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu z obowiązków wobec Instytucji
Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) wynikających z umowy o dofinansowanie projektu „Szkolenia
Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II”. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod
warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie lub podmiot przez
niego upoważniony zgodnie z 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 do celów sprawozdawczych z realizacji form wsparcia, w których brałam/-em udział oraz monitoringu i ewaluacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
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……………………………………………
CZYTELNY PODPIS KANDYDATA

Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu
ul Szajnochy 45/9, 38-200 Jasło
Biuro projektu ul. Kadyiego 12 III piętro
www.awalon.com.pl

4
Szkoła Języków Obcych
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Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego

……………………………….…………..
Imię i nazwisko
Oświadczenie
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że
 zamieszkuję

 nie zamieszkuję

na terenie województwa podkarpackiego

Powiat:

……………….………….

Miejscowość:

…………..………………

Ulica:

…………………………..

Nr domu:

……………..…………….

Kod pocztowy:

……..…………………….

Poczta:

………………..………….

………………….……………
(miejscowość, data)

CSK
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Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu
ul Szajnochy 45/9, 38-200 Jasło
Biuro projektu ul. Kadyiego 12 III piętro
www.awalon.com.pl

…………………………………
(czytelny podpis kandydata )
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„Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego

OŚWIADCZENIE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA

Ja, niżej podpisany(a),
...............................................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)
zam.........................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż
posiadam wykształcenie

 brak (brak formalnego wykształcenia)
 podstawowe, gimnazjalne i niższe
 ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły: liceum, liceum profilowane,
technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
 pomaturalne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż poziomie szkoły średniej, które
nie jest jednocześnie wykształceniem wyższym)
 wyższe

*właściwe zakreślić

………………………
Miejscowość i data

CSK
B

…………………………………………
Czytelny podpis kandydata

Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu
ul Szajnochy 45/9, 38-200 Jasło
Biuro projektu ul. Kadyiego 12 III piętro
www.awalon.com.pl
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Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego
OŚWIADCZENIE O BRAKU PROWADZENIA DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ja, niżej podpisany(a),
...............................................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)
zam.........................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż

NIE PROWADZĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

………………………
Miejscowość i data

CSK
B

…………………………………………
Czytelny podpis kandydata

Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu
ul Szajnochy 45/9, 38-200 Jasło
Biuro projektu ul. Kadyiego 12 III piętro
www.awalon.com.pl
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Załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego
OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA LUB POSIADANIU KARTY
DUŻEJ RODZINY
Ja, niżej podpisany(a),
...............................................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)
zam.........................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż

SAMOTNIE WYCHOWUJĘ DZIECKO / DZIECI

 TAK*

 NIE*

POSIADAM KARTĘ DUŻEJ RODZINY (KARTA DUŻEJ RODZINY DO WGLĄDU)

 TAK*

 NIE*

*właściwe zakreślić

…………..………………………
Miejscowość i data

…………………………………………
Czytelny podpis kandydata

Potwierdzam okazanie karty dużej rodziny przy wypełnianiu niniejszego załącznika

………………………
Miejscowość i data

CSK
B

………………………………………
Czytelny podpis osoby przyjmującej formularz

Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu
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Załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego
OŚWIADCZENIE O WIEKU UCZESTNIKA PROJEKTU
Ja, niżej podpisany(a),
...............................................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)
zam.........................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż

JESTEM OSOBA POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA (DOKUMENT TOŻSAMOSCI DO WGLĄDU)

 TAK*

 NIE*

JESTEM OSOBA POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA (DOKUMENT TOŻSAMOSCI DO WGLĄDU)

 TAK*

 NIE*

*właściwe zakreślić

………………………
Miejscowość i data

…………………………………………
Czytelny podpis kandydata

Potwierdzam okazanie dokumentu tożsamości przy wypełnianiu niniejszego załącznika

………………………
Miejscowość i data
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………………………………………
Czytelny podpis osoby przyjmującej formularz

Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu
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