
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nr formularza: …………….. (wypełnia organizator)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nr formularza: …………….. (wypełnia organizator)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nr formularza: …………….. (wypełnia organizator)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nr formularza: …………….. (wypełnia organizator)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nr formularza: …………….. (wypełnia organizator)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nr formularza: …………….. (wypełnia organizator)
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Priorytet, w ramach którego 
realizowany jest projekt:

VII. Promocja integracji społecznejVII. Promocja integracji społecznejVII. Promocja integracji społecznejVII. Promocja integracji społecznejVII. Promocja integracji społecznej

Działanie, w ramach którego 
realizowany jest projekt

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 
ekonomii społecznej 
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 
ekonomii społecznej 
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Poddziałanie, w ramach którego 
realizowany jest projekt

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym
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DANE UCZESTNIKA KURSUDANE UCZESTNIKA KURSUDANE UCZESTNIKA KURSUDANE UCZESTNIKA KURSUDANE UCZESTNIKA KURSUDANE UCZESTNIKA KURSU
1. Imię (imiona)

2. Nazwisko

3. Płeć  Kobieta Kobieta Kobieta  Mężczyzna Mężczyzna
4. Data urodzenia

5. PESEL

6. Miejsce urodzenia

7. Wykształcenie (zaznaczyć  
właściwe)

 Brak Brak Brak  Podstawowe Podstawowe7. Wykształcenie (zaznaczyć  
właściwe)

 Gimnazjalne Gimnazjalne Gimnazjalne  Ponadgimnazjalne Ponadgimnazjalne
7. Wykształcenie (zaznaczyć  
właściwe)

 Pomaturalne Pomaturalne Pomaturalne  Wyższe Wyższe
8. Opieka nad dziećmi do lat 7 
lub opieka nad osobą zależną 
(zaznaczyć  właściwe)

  TAK  TAK  TAK   NIE  NIE

DANE TELEADRESOWEDANE TELEADRESOWEDANE TELEADRESOWEDANE TELEADRESOWEDANE TELEADRESOWEDANE TELEADRESOWE
9. Miejsce zameldowania - 
województwo

MIEJSCE ZAMIESZKANIAMIEJSCE ZAMIESZKANIAMIEJSCE ZAMIESZKANIAMIEJSCE ZAMIESZKANIAMIEJSCE ZAMIESZKANIAMIEJSCE ZAMIESZKANIA
10. Ulica

11. Nr domu

12. Nr lokalu

13. Miejscowość
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14. Obszar wiejski (gminy wiejskie, 
gminy wiejsko – miejskie, miasta do 25 tys. 
mieszkańców) -  zaznaczyć  właściwe

  TAK   TAK   TAK   NIE  NIE

15.  Kod pocztowy

16.  Województwo

17.  Powiat

18.  Telefon stacjonarny

19.  Telefon komórkowy

20.  Adres poczty elektronicznej

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
(zaznaczyć  właściwe)
STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
(zaznaczyć  właściwe)
STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
(zaznaczyć  właściwe)
STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
(zaznaczyć  właściwe)
STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
(zaznaczyć  właściwe)
STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
(zaznaczyć  właściwe)
BezrobotnyBezrobotny   TAK  TAK  TAK   NIE
Nieaktywny zawodowoNieaktywny zawodowo   TAK  TAK  TAK   NIE

Deklaruję chęć uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu MEDIA OKNEM NA ŚWIAT - WARTO ZOSTAĆ 
DZIENNIKARZEM i jednocześnie zobowiązuję się do wzięcia udziału w min. 80% zajęć (zarówno 
teoretycznych, jak i praktycznych) oraz do ukończenia w/w kursu.
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Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą na dzień przesłania formularza 
zgłoszeniowego. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na 
potrzeby monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926.
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