Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt. „Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość”
finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA – DRUKOWANE LITERY.

Adnotacje pracownika Biura Projektu:
Data wpływu formularza:

……………………………podpis przyjmującego: .…………….................

Wyniki procesu rekrutacji :

Spełnia 

Nie spełnia 

DANE PERSONALNE KANDYDATA
Nazwisko ............................................................. Imiona...........................................................
Data urodzenia............................................... Miejsce urodzenia................................................
PESEL........................................................ Płeć:  Kobieta

 Mężczyzna

Wiek

………..

Dokument tożsamości (nazwa, seria, nr).......................................................................................
Pochodzenie zgodnie z miejscem zameldowania:

 obszar miejski

 obszar wiejski

*

* obszar miejski: gminy miejskie i miasta powyżej 25 tys. mieszkańców
obszar wiejski: gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców

Adres stałego zameldowania: ulica i numer:……………………………………………………..
Miejscowość

……………………………………….kod pocztowy ………………………………...............

gmina……………………….........powiat……………………...........województwo

…….…………………...........

Adres korespondencyjny:  j.w.
 inny niż j.w.(jaki)
(uzupełnić w przypadku, gdy inny niż adres zameldowania)
ulica i numer:……………………………….............………Miejscowość

……………………………....................

kod pocztowy

……………………… gmina ………………….........................powiat………………………..........

województwo

……….…………...........................

Dane kontaktowe:
tel. stacjonarny………………………...................... tel. komórkowy…………………………………………......
tel. praca

….…………………………………e-mail ………………………………..……...................................

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Wykształcenie:

Podstawowe
Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej




Gimnazjalne
Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej
Ponadgimnazjalne
Wykształcenie na poziomie szkoły średniej

 Pomaturalne
Wykształcenie na poziomie powyżej szkoły
średniej, które
jednocześnie nie jest
wykształceniem wyższym
 Wyższe
Wykształcenie na poziomie szkoły wyższej

 Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną (Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w
szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
- niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
- nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

 Oświadczam, że jestem osobą zatrudnioną ( Oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także
osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych
(umowa zlecenia, umowa o dzieło)).

 Oświadczam, że jestem osobą NIEAKTYWNĄ ZAWODOWO (Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która
jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni)

 Oświadczam, iż zamieszkuję stale lub jestem zameldowany na terenie Województwa Mazowieckiego w
Gminie Mogielnica
Mogielnica, dnia..................................

........................................................................
(czytelny podpis kandydata na szkolenie)

