Załącznik nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY
do projektu
„Eskulap - projekt wsparcia kompetencji TIK”
realizowanego w ramach Działania 09.03 Wsparcie kształcenia ustawicznego, Osi Priorytetowej 9
Wysoka jakość edukacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się
z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Eskulap - projekt wsparcia kompetencji TIK”
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA:
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON
E-MAIL
PYTANIA
 TAK  NIE

1.

Jestem osobą, która ukończyła 18 rok życia

2.

Uczę się, pracuję lub zamieszkuję w rozumieniu Kodeksu  TAK  NIE
Cywilnego na terenie województwa opolskiego

3.

Z własnej inicjatywy deklaruję chęć udziału w projekcie, w  TAK  NIE
celu podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia
umiejętności w zakresie ICT

4.

Nie posiadam znajomości obsługi TIK na poziomie A
(Digital Competence Framework)

 TAK  NIE

5.

Posiadam wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie

 TAK  NIE

(tj. wykształcenie ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe
lub niższe)

6.

Jestem osobą z niepełnosprawnościami
(niezbędne jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności

 TAK  NIE

lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia)

7.

Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia

 TAK  NIE

8.

Jestem osobą długotrwale bezrobotną

 TAK  NIE

9.

Jestem osobą, która ukończyła 50 rok życia

 TAK  NIE

10.

Jestem osobą opiekującą się osobami zależnymi

 TAK  NIE

11.

Jestem migrantem powrotnym lub imigrantem

 TAK  NIE

Oświadczenia
Uprzedzona(-y) o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ATForum Damian Dmuchowski oraz WROCOMP SZKOLENIA
USŁUGI INFORMATYCZNE JERZY ŻEMŁA danych osobowych zawartych
w powyższym
kwestionariuszu, do celów realizacji oraz ewaluacji projektu „Eskulap - projekt wsparcia kompetencji
TIK” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
Oświadczam, że zostałem(-łam) poinformowany(a) że projekt pn. „Eskulap - projekt wsparcia
kompetencji TIK” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 9 Wysoka jakość edukacji, Działania 09.03 Wsparcie kształcenia ustawicznego
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez ATForum Damian Dmuchowski oraz WROCOMP SZKOLENIA
USŁUGI INFORMATYCZNE JERZY ŻEMŁA wszelkich materiałów audio, video oraz zdjęć, na których
widnieje postać, do celów promocyjnych oraz archiwizacyjnych projektu „Eskulap - projekt wsparcia
kompetencji TIK”
Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Eskulap projekt wsparcia kompetencji TIK” i akceptuję jego warunki.
Data
Podpis kandydata

