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FORMULARZ / DEKLARACJA udziału w projekcie 
pt. „Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu” 

 

Dane uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 Płeć             Kobieta                       Mężczyzna 

5 Wykształcenie 

 

□ BRAK (brak formalnego wykształcenia) 

□ PODSTAWOWE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

podstawowej) 

□ GIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

gimnazjalnej) 

□ PONADGIMNAZJALNE (wykształcenie średnie lub zasadnicze 

zawodowe – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, 

technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące lub technikum, 

zasadnicza szkoła zawodowa) 

□ POMATURALNE (kształcenie ukończone na poziomie wyższym 

niż na poziomie szkoły średniej,  które jednocześnie nie jest 

wykształceniem wyższym – szkoły policealne) 

□ WYŻSZE (pełne i zakończone wykształcenie na poziomie 

wyższym) 
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Dane kontaktowe 

(adres 

zamieszkania) 

6 Ulica  

7 Nr domu  

8 Nr lokalu  

9 Miejscowość  

10 Kod pocztowy  

11 Województwo  

12 Powiat  

13 Gmina  

14 

Telefon 
kontaktowy  

Adres poczty 

elektronicznej  

(e-mail) 

 

 

Dane dodatkowe 

 

15 

Status osoby na 

rynku pracy  

w chwili 

przystąpienia  

do projektu 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP 

 osoba długotrwale bezrobotna 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP 

 osoba długotrwale bezrobotna 

 osoba bierna zawodowo 

 nie ucząca się  

 nieuczestnicząca w kształceniu lub    

             szkoleniu  
 

16 Jestem osobą 

 należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących  

 żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu  

 żyjącą bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu  

 bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań  
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17 Jestem osobą 

niepełnosprawną 

 TAK 

 NIE 

18 
Miejsce 
zamieszkania 

 Tereny wiejskie 

 Tereny miejskie  

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis 
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Deklaracja udziału w projekcie 

Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu” realizowanym 

przez J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, biuro projektu: ul. Ozimska 4/7, 45-057 

Opole w ramach Działania 9.3. „Wsparcie kształcenia ustawicznego” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przyjętych kryteriach kwalifikujących  

do udziału w projekcie i oświadczam, że spełniam te kryteria, tj.: 

 Zamieszkuję teren województwa opolskiego, 

 Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia, 

 Jestem osobą w wieku powyżej 18 lat, 

 Przystępuję do projektu z własnej inicjatywy. 
 

 

………………………….…………………  

Data i podpis uczestnika 
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OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, ze zapoznałam/em się z zasadami uczestnictwa w Projekcie, oraz akceptuję 

warunki uczestnictwa zapisane w Regulaminie Projektu. 

 

………………………….…………………  

Data i podpis uczestnika 

2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż projekt „Kompetencje cyfrowe kluczem 

do sukcesu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Osi priorytetowej 9: Wysoka jakość edukacji, Działania 9.3. Wsparcie kształcenia 

ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  

2014-2020. 

………………………….…………………  

Data i podpis uczestnika 

3. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej 

dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników.  

 

………………………….…………………  

Data i podpis uczestnika 

4. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego uczę się/pracuję/zamieszkuję  

na terenie woj. opolskiego.  
 

………………………….…………………  

Data i podpis uczestnika 

5. Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną/bierną zawodowo. 

 

………………………….…………………  

Data i podpis uczestnika 


