
 

 

  

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
do projektu  

„Cyfrowy mieszkaniec – kompleksowy projekt wsparcia nauczania TIK  
wielkopolskiej lokalnej grupy działania Kraina Lasów i Jezior” 

realizowanego w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, Osi Priorytetowej 8: 
Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się  
z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Cyfrowy mieszkaniec – kompleksowy projekt wsparcia nauczania TIK  
wielkopolskiej lokalnej grupy działania Kraina Lasów i Jezior” 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA: 

IMIĘ I NAZWISKO  

PESEL  

ADRES ZAMIESZKANIA  
 

 

TELEFON  

E-MAIL  

 

PYTANIA: 

1. Jestem osobą, która ukończyła 25 rok życia.  TAK  NIE 

2. Uczę się, pracuję lub zamieszkuję w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
na obszarze województwa wielkopolskiego, powiatu kościańskiego, 
gminy: 

 TAK  NIE 

- Śmigiel, 
powiatu gostyńskiego, gminy: 
- Poniec, 
powiatu rawickiego, gminy: 
- Bojanowo, 
powiatu leszczyńskiego, gmin: 
- Krzemieniewo – gmina wiejska, 
- Lipno – gmina wiejska, 

- Osieczna, 
- Rydzyna, 
- Święciechowa – gmina wiejska, 
- Wijewo – gmina wiejska, 
- Włoszakowice – gmina wiejska, 
powiatu wolsztyńskiego, gmin: 
- Przemęt – gmina wiejska, 
- Wolsztyn. 

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

 TAK  NIE 

4. Posiadam wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie. 

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

5. Jestem osobą, która ukończyła 50 rok życia.  TAK  NIE 



 

 

  

 

 

6. Jestem osobą bierną zawodowo.  TAK  NIE 

7.  Deklaruję chęć wejścia/powrotu na rynek pracy po zakończeniu 
udziału w projekcie. (wypełnić jedynie w przypadku udzielenia odpowiedzi 

TAK na pytanie 6) 

 TAK  NIE 

8. Jestem osobą z niepełnosprawnościami. 

(niezbędne jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności lub innego 
dokumentu potwierdzającego stan zdrowia) 

 TAK  NIE 

9. Nie prowadzę działalności gospodarczej.  TAK  NIE 

10. Jestem zainteresowany jednym z poniższych kursów: 

 kurs komputerowy (poziom A ramy DIGCOMP), 
 kurs komputerowy (poziom B ramy DIGCOMP). 

11. Brałem udział w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych (np. środków UE, 
urzędów pracy itp.) w zakresie: 

 kurs komputerowy (poziom …… ramy DIGCOMP).* 

*Proszę określić jedynie szkolenia zbieżne z Państwa odpowiedzią w punkcie 10, podając jeden  
z poziomów wymienionych w pkt. 10. 

 

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 Wielkopolską Lokalną Grupę Działania Kraina Lasów i Jezior oraz Polską 
Izbę Młodych Przedsiębiorców danych osobowych zawartych w powyższym kwestionariuszu, do celów realizacji 
oraz ewaluacji projektu „Cyfrowy mieszkaniec – kompleksowy projekt wsparcia nauczania TIK wielkopolskiej 
lokalnej grupy działania Kraina Lasów i Jezior” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Oświadczam, że zostałem(-łam) poinformowany(a) że projekt pn. „Cyfrowy mieszkaniec – kompleksowy projekt 
wsparcia nauczania TIK wielkopolskiej lokalnej grupy działania Kraina Lasów i Jezior” jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020.  
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Wielkopolską Lokalną Grupę Działania Kraina Lasów i Jezior oraz Polską 
Izbę Młodych Przedsiębiorców wszelkich materiałów audio, video oraz zdjęć, na których widnieje postać, do 
celów promocyjnych oraz archiwizacyjnych projektu „Cyfrowy mieszkaniec – kompleksowy projekt wsparcia 
nauczania TIK wielkopolskiej lokalnej grupy działania Kraina Lasów i Jezior” 

Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Cyfrowy mieszkaniec – 
kompleksowy projekt wsparcia nauczania TIK wielkopolskiej lokalnej grupy działania Kraina Lasów i Jezior” i 
akceptuję jego warunki. 

Data 
  

Podpis uczestnika 
  

 


