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FORMULARZ REKRUTACYJNY  
 

Dot. przystąpienia do Projektu pt.  „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej  

i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Dane uczestnika: 

1. � Kobieta  � MęŜczyzna   Wiek (w chwili przystąpienia do projektu)_____ 

2. Imię (imiona)__________________________________________________________ 

3. Nazwisko_____________________________________________________________ 

4. Data i miejsce urodzenia ___-___-_____ roku w ______________________________ 

5. PESEL _______________________________________________________________ 

6. Wykształcenie  � podstawowe  � gimnazjalne 

 

Dane kontaktowe: 

1. Ulica ________________________________________________________________ 

2. Nr domu______________________________________________________________ 

3. Nr lokalu _____________________________________________________________ 

4. Miejscowość __________________________________________________________ 

5. Kod pocztowy ____-_______ 

6. Województwo _________________________________________________________ 

7. Powiat _______________________________________________________________ 

8. Telefon stacjonarny/komórkowy __________________________________________ 

9. Adres poczty elektronicznej (e-mail) _______________________________________ 

 

Deklaruję udział w  Projekcie „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej  
i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice”  w ramach Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

Oświadczam, Ŝe zapoznałem/łam się z Regulaminem naboru i uczestnictwa 
w Projekcie „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ 
z gminy Ornontowice” i jestem świadomy/a, Ŝe mój udział w Projekcie jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Oświadczam, Ŝe informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym do Projektu 
„Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy 
Ornontowice” są zgodne z prawdą.  

Oświadczam, iŜ na dzień złoŜenia formularza zgłoszeniowego spełniam wymagane 
warunki: 

1. jestem osobą w wieku gimnazjalnym/ponadgimnazjalnym, 
2. mieszkam w gminie Ornontowice. 

 
 

Oświadczam, iŜ zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (jednolity tekst Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 2002r.) wyraŜam zgodę na 
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych 
wraŜliwych, dla potrzeb rekrutacji, monitorowania i ewaluacji Projektu „Świadome 
kształtowanie ścieŜki edukacyjnej  i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice”. 
 
           Przyjmuję do wiadomości, Ŝe złoŜenie formularza zgłoszeniowego nie jest 
jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu. 
 
 
 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem 

          
____________________________________________ 

         data, czytelny podpis Uczestnika Projektu 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
         data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 

BIURO PROJEKTU 
Urząd Gminy Ornontowice 

p. 322 
tel. 32 33 06 264 
fax 32 33 06 215 

e-mail: projekt@ornontowice.pl 
 


