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Wypełnia biuro projektu: 
 

 
 
 
 
 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
(Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego czytelnie, drukowanymi literami) 

 
INFORMACJE O PROJEKCIE: 

TYTUŁ PROJEKTU: „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” 

NUMER UMOWY: 00011-6936-UM0720011/18 

DZIAŁANIE 19: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

PODDZIAŁANIE 19.3: Przygotowanie i realizacja zadań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

DANE ORGANIZATORA: Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  
ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice 
NIP 513 011 26 80 
REGON 120264513 
KRS 0000256931 

 
 

DANE OSOBOWE: 

NAZWISKO  

IMIĘ/IMIONA  

PŁEĆ   KOBIETA   MĘŻCZYZNA WIEK:  

PESEL            

DATA URODZENIA  MIEJSCE 
URODZENIA 

 

WYKSZTAŁCENIE  
 
 
 

 brak  ponadgimnazjalne 

 podstawowe  policealne 

 gimnazjalne  wyższe 

ILOŚĆ 
UKOŃCZONYCH 
KURSÓW/SZKOLEŃ 
ZAWODOWYCH 

 0-
1szkoleń/kursów 

 2-
3szkoleń/kursów 

 powyżej 3 szkoleń/kursów 

 
 
 
 

Data wpływu formularza zgłoszeniowego  
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DANE KONTAKTOWE/ MIEJSCE ZAMIESZKANIA* : 

ULICA  NR DOMU  NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY  

POWIAT  WOJEWÓDZTWO  

OBSZAR  miejski  wiejski 

TEL. STACJONARNY  TEL. KOMÓRKOWY  

ADRES EMAIL  

 
 

STATUS UCESTNIKA PROJEKTU NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU: 

OSOBA ZATRUDNIONA  TAK                         NIE 

OSOBA NIEPRACUJĄCA  TAK                      NIE 

 Osoba niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

       w tym długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy) 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

       w tym długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy) 

 Osoba bierna zawodowo 

       w tym nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

       w tym ucząca się 

 
 
 

WYBÓR FORMYU WSPARCIA 

Wyrażam chęć udziału w Projekcie „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” w wybranych przeze mnie , 
następujących zajęciach: 

LP. RODZAJ ZAJĘĆ NALEŻY WSTAWIĆ „X” PRZY 
WYBRANYCH ZAJĘCIACH 

1.  KURS BARMAŃSKI  

2.  KURS KELNERSKI  

3.  KURS FLORYSTYCZNY  

4.  SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMU 
DO FAKTUROWANIA 

 

5.  PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY ZE 
SPECJALIZACJĄ KADRY I PŁACE 

 

6.  KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO   

6A. POZIOM PODSTAWOWY  

6B. POZIOM SREDNIOZAAWANSOWANY  

7. KURS KOMPUTEROWY  

 
 



                                                                                                                                               
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 
 
 

ANKIETA BADAJĄCA MOTYWACJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

UPRZEJMIE PROSIMY O WYPEŁNIENIE NINIEJSZEJ ANKIETY. CELEM ANKIETY JKEST OKREŚLENIE 
PANI/PANA MOTYWACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PT „MULTIMEDIALNE CENTRUM EDUKACJI LOKALNEJ”. 

PROSIMY O UDZIELANIE SZCZERYCH ODPOWIEDZI. POLA WYBORU NALEŻY ZAZNACZYĆ „X” 
LP. TREŚC PYTANIA ZEDYDOWANIE 

NIE 
RACZEJ 

NIE 
W 

PRZECIĘTNYM 
STOPNIU 

RACZEJ 
TAK 

ZEDYDOWANIE TAK 

1. Myślę, że dzięki 
udziałowi w projekcie 
będę miał/-a większe 
szanse na znalezienie 
pracy 

     

2. Chcę wziąć udział w 
projekcie, bo lubię 
nowe wyzwania 

     

3. Zdecydowałam/em 
się na dział w 
projekcie, ponieważ 
chcę nauczyć się 
wielu nowych, 
ciekawych rzeczy. 

     

4. Chcę wziąć udział w 
projekcie, bo lubię 
wykorzystywać każdą 
okazję, by się czegoś 
nowego nauczyć 

     

5. Uważam, że projekt 
umożliwi mi lepszy 
start w przyszłość. 

     

 
Załączniki:  
 
 dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze objętym Projektem 

 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 

 dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w KRUS 

 orzeczenie o niepełnosprawności 

 dyplom ukończenia szkoły/ świadectwo pracy lub oświadczenie o dotychczasowej 

 nieobecności na rynku pracy 

 zaświadczenie z GOPS/MOPS o korzystaniu z pomocy społecznej 
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Oświadczenia: 
1. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa (z własnej inicjatywy) w projekcie „Mulimedialne Centrum 
Edukacji Lokalnej” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.  
2. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału  
w Projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Organizatora.  
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Organizatora.  
4. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.  
5. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Organizatora o zmianie jakichkolwiek danych 
osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji 
zawodowej.  
6. Zapoznałem się z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w kursach organizowanych w ramach 

projektu „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "Multicel"  

i akceptuję jego treść. 

  
Świadomy/a odpowiedzialności karnej Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż dane zawarte  
w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.  
  
  
  

…………………………………….  
data  

  
…………………………………….. 

czytelny podpis   
 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWRZANIE DANYCH OSOBOWYCH / OBOWIĄZEK 
INFROACMYJNY RODO 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i 
załącznikach, podanych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów obowiązującego prawa, w tym 
tzw. szczególnych kategorii danych – danych dotyczących niepełnosprawności (o ile zostały podane) w 
celu rozpatrzenia niniejszego wniosku, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku także w celu 
objęcia osoby zgłaszającej się wsparciem szkoleniowym. 

 
…………………………………….. 

czytelny podpis   
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Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa z siedzibą przy 

ul. Jana Długosza 36 w Raciborowicach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku, a w 

przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku także w celu przyznania i wypłaty pomocy. Dane te mogą być udostępniane 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać 

dostawcy usług IT przetwarzający dane na zlecenie Stowarzyszenia Korony Północnego Krakowa. Podstawą przetwarzania 

danych są obowiązujące przepisy prawa (USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 

października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1839) a także udzielona przez Państwa zgoda. Posiadają Państwo prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do 

przenoszenia swoich danych osobowych;  

 wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia wniosku. Państwa dane osobowe będą 

przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego dnia programowania PROW na lata 2014-2020 

Dane kontaktowe administratora danych: 

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa , ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice 

info@koronakrakowa.pl 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

lgdkorona@inspektor-danych.info 

mailto:info@koronakrakowa.pl

