Dojrzali, kompetentni w pracy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w projekcie
Imię (imiona) i nazwisko:

Wiek:

PESEL:

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok):

Płeć:

miejsce urodzenia:

 Kobieta



Mężczyzna

Adres zamieszkania:
województwo: ……………………………….........…... powiat: ………………………………........... miasto/wieś: ………………………….............
gmina: …………………………...…........ ulica: ……………………………………………….............. nr domu: ………....... nr lokalu: ………........
miejscowość: ………………………………………................. kod pocztowy: …………………… poczta: …………………………........................
Telefon kontaktowy:

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z uczestnikiem:
Wykształcenie:
podstawowe

ponadgimnazjalne

pomaturalne

wyższe

 podstawowe

 zasadnicze zawodowe

 policealne zawodowe

 wyższe zawodowe

 gimnazjalne

 średnie ogólnokształcące
 średnie zawodowe 

Zawód wyuczony w systemie szkolnym:

Zawód wykonywany:
Stanowisko:

Staż pracy ogółem:

w Warszawie

 wyższe magisterskie

Poświadczenie pracodawcy dot. zatrudnienia:
- miejsce:
- rodzaj i czas trwania umowy:
1

- rodzaj przedsiębiorstwa :

 mikro

 małe

 średnie

 duże

……………………………………………………….
podpis i pieczęć os. upoważnionej

…………………………………………………..
pieczęć firmowa

Zainteresowanie kursem (można wybrać maksymalnie 2 kursy, oznaczając cyfrą 1 kurs preferowany, a cyfrą 2
następny):
 Jęz. angielski – (proszę określić stopień znajomości):


 Początkujący
 Podstawowy
Średniozaawansowany
Zaawansowany
 ECDL – (proszę określić stopień znajomości obsługi
komputera):

 Prawo jazdy kat. C
 Certyfikowany likwidator szkód
 Przedsiębiorczość
 Zarządzanie projektami
 Negocjacje i komunikacja społeczna
 Podstawy księgowości z obsługą komputera
 Sprzedawca z obsługą komputera
 Diagnosta samochodowy
 Wizaż

 Początkujący
 Podstawowy
Średniozaawansowany
Zaawansowany
Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o szkoleniu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego:
 od znajomych
 przez Internet

 poprzez uczestnictwo w innym projekcie
 od przedstawiciela ZDZ
 z innych źródeł (jakich?)…………………………………………………………………………….

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (jednolity tekst Dz. U. Nr 101
poz. 926 z 2002 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Deklaracji dla potrzeb
procesu rekrutacji w projekcie "Dojrzali, kompetentni w pracy".

Miejscowość i data: ................................................................................. Czytelny podpis uczestnika: .................................................................

Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie:


Zakwalifikowano na kurs ……………………………………………………………………….



Wpisano na listę rezerwową



Nie zakwalifikowano (podać przyczynę)

(nazwa kursu)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Imiona, nazwiska i podpisy Komisji Rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
1.
2.

1

mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia 2 - 9 prac., a roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln €
małe przedsiębiorstwo - zatrudnia 10 - 49 prac., a roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln €
średnie przedsiębiorstwo - zatrudnia 50 - 249 prac., a roczny obrót nie przekracza 50 mln € a/lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 43 mln €
duże przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw

w Warszawie

