Załącznik nr 2 do REGULAMINU REKRUTACJI
uczestników projektu „Akademia kreatywnego myślenia ”

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH
Imię
PESEL
Ulica
Nr lokalu
Kod pocztowy
Kraj
Gmina
Wykształcenie
Telefon

Nazwisko
Płeć
Nr budynku
Miejscowość
Powiat
Województwo

Polska
podstawowe/gimnazjalne/
średnie**

Rodzaj uczestnika**

kobieta/mężczyzna* *

Podkarpackie

Wiek w chwili przystąpienia do
projektu:
e-mail
- indywidualny,
- pracownik lub
przedstawiciel instytucji/
podmiotu

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

(Wypełnia WSI-E)

Data zakończenia udziału w projekcie

(Wypełnia WSI-E)

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu**:

- osoba bezrobotna
zarejestrowana
w ewidencji urzędów pracy;
- osoba bezrobotna
niezarejestrowana w
ewidencji urzędów pracy;
- osoba bierna zawodowo;
- osoba pracująca.

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
mieszkań
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jest dofinansowany z Funduszy Europejskich,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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Pozostałe dane
Proszę wpisać TAK, NIE lub ODMOWA PODANIA INFORMACJI

Osoba z niepełnosprawnościami

W przypadku zgłoszeń uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, prosimy o podanie zakresu
koniecznych udogodnień, które ewentualnie mogłaby zapewnić Uczelnia podczas szkolenia
□ Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych
□ Alternatywne formy materiałów
□ Zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie
□ Zapewnienie tłumacza języka migowego
□ Inne, jakie?.............................................................
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż
wymienione powyżej)

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO*
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*W przypadku deklaracji uczestnictwa w projekcie osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna
**niepotrzebne skreślić
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