
 

Projekt pn. „Dziś edukacja – jutro praca w gminie uzdrowiskowej Piwniczna- Zdrój” współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 

Kwestionariusz rekrutacyjny do projektu 
Dziś edukacja – jutro praca w gminie uzdrowiskowej Piwniczna-Zdrój. 

Imię nazwisko  

Płeć  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

PESEL  

NIP  

Nr legitymacji  

Dane uczestnika 

Wykształcenie 

 
brak 
podstawowe 
 

Ulica  
Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy, poczta  

Powiat  

Województwo  

Adres 
zameldowania 
stałego 

 
Obszar miejski 

Obszar wiejski 
(gminy wiejskie, 
 wiejsko miejskie i miast do 25 tys. mieszkańców) 

Ulica nr domu nr lokalu  

Kod pocztowy poczta  

Proszę wypełnić, jeżeli dane te są INNE niż w tabeli Adres zameldowania 

Tel stacjonarny/komórkowy  

Dane kontaktowe 

Adres pocztowy e-mail  

Przyczyna deklaracji uczestnictwa w projekcie: 
a) Uzasadnienie wyboru 

 
 

b) Oczekiwania po ukończeniu uczestnictwa w projekcie 
 

Oświadczenie beneficjenta ostatecznego: 
a) „Niniejszym oświadczam, że ww. dane zawarte w karcie są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym” 
b) „Oświadczam, że samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie organizowanym przez Gimnazjum 

Publiczne w Piwnicznej-Zdroju” 
c) „Oświadczam, że zapoznałem/Am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego warunki oraz wyrażam 

gotowość podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie” 
d) „Deklaruję uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych pływania oraz zajęciach prowadzonych prze instruktorów” 
e) „wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych celu realizacji i monitoringu projektu Dziś edukacja – 

jutro praca w gminie uzdrowiskowej Piwniczna-Zdrój i umowy UDA-POKL.09.05.00 – 12-025/10-00 zawartej przez Miasto i 
Gminę Piwniczna-Zdrój z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, zez zm.). Jest mi znane prawo dostępu do moich danych osobowych i ich 
modyfikacji” 

 
Data i podpis osoby przyjmującej 
Oświadczenie 

Data i własnoręczny podpis osoby składającej 
oświadczenie 
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