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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY  

DANE PODSTAWOWE PROJEKTU 

Beneficjent Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

Numer i nazwa Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Tytuł projektu  Młody, ale świadomy odkrywca gór 

Nr projektu POWR.03.01.00-00-U179/17 

Czas trwania projektu od 01-01-2019  do 30-11-2020 

DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

PESEL:   

Wiek:  

Płeć (zaznaczyć: X) o Kobieta           o Mężczyzna 
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Wykształcenie (zaznaczyć: X) 

o niższe niż podstawowe (ISCED 0) 
o podstawowe (ISCED 1) 
o gimnazjalne (ISCED 2) 
o ponadgimnazjalne (ISCED 3) (liceum, technikum 
uzupełniające, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła 
zawodowa) 
o policealne (ISCED 4) (szkoła policealna) 
o wyższe (ISCED 5-8) (w tym licencjackie) 
DANE KONTAKTOWE 

Ulica :  

Nr domu / lokalu:  

Miejscowość:  

Poczta:  

Kod pocztowy:  

Gmina:  

Powiat:  

Województwo:  

Obszar1: (zaznaczyć: X) o miejski    o  wiejski 

Telefon kontaktowy   

E-mail   

 

                                                             
1 Obszar miejski – gminy miejskie i miasta powy żej 25 tys. mieszka ńców, obszar wiejski – gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 
tys. mieszkańców; 
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STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Bezrobotny o TAK     o NIE  

W tym osoba bezrobotna 
niezarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy  

W tym  
o osoba długotrwale bezrobotna   
o inne   

W tym osoba bezrobotna 
zarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy  

W tym  
o osoba długotrwale bezrobotna   
o inne   

Bierny zawodowo o TAK     o NIE 
W tym: 
osoba ucząca się lub kształcąca 
nieuczestnicząca w kształceniu lub 
szkoleniu 
inne 

 

o TAK     o NIE 
o TAK     o NIE 
 
o TAK     o NIE 

Pracujący o TAK     o NIE 

 
w tym: 
 
 

W tym osoba pracująca: 
o W administracji rządowej 
o W administracji samorządowej  
o W organizacji pozarządowej  
o W MMŚP 
o W dużym przedsiębiorstwie 
o Prowadzącą działalność na własny rachunek  
o Inne  
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w tym: 
 
 

Wykonywany zawód:  
o Instruktor praktycznej nauki zawodu 
o Nauczyciel kształcenia ogólnego  
o Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
o Nauczyciel kształcenia zawodowego 
o Pracownik instytucji ochrony systemu zdrowia   
o Pracownik instytucji rynku pracy  
o Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  
o Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej  
o Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  
o Pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej  
oRolnik 
oInny  
Zatrudniony w :(nazwa firmy) 
………………………………………………………………………….. 

STATUS UCZESTNIKA w chwili przystąpienia do projektu – informacje dodatkowe 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia  

o TAK 
o NIE 
o ODMAWIAM ODPOWIEDZI  

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem społecznym  

o TAK 
o NIE 

mailto:gory@awf.wroc.pl


 
Projekt: „Młody, ale świadomy odkrywca gór” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

nr umowy: POWR.03.01.00-00-U179/17-00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu  Biuro Projektu 
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35                                                    budynek im. prof. dr hab. Zdzis ława Zagrobelnego 
51-612 Wroc ław     (P-4), pokój 3/24
                     gory@awf.wroc.pl
   

Osoba z niepełnosprawnościami  
o TAK 
o NIE 
o ODMAWIAM ODPOWIEDZI 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione 
powyżej) 

o TAK 
o NIE 
o ODMAWIAM ODPOWIEDZI 

 

Specjalne potrzeby wynikające 
z niepełnosprawności: (proszę w 
odpowiednim miejscu wstawić X 

lub wpisać jakie) 

Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych: 
Alternatywne formy materiałów: 
Zapewnienie sysytemu wspomagajacego słyszenie: 
Zapewnienie tłumacza języka migowego: 
Inne: 

 
 
 
OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE 

1. Oświadczam, że: 
- Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Młody, ale 

świadomy odkrywca gór oraz jego załącznikami   i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim 
podopiecznego. 

- Zgodnie z wymogami jestem uprawniony do zgłoszenia podopiecznego w  projekcie. 
- Zostałem/am poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.  
3. Oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą. Przyjmuje do wiadomości, że informacje 
te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na 
podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności 
z prawdą.  
 
 
_____________________________                                 _______________________________ 
                                   Data                                          Czytelny podpis Kandydata/-ki 
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