
 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w  mikroprojekcie 
„Szkolenia dla mieszkańców gminy Kłodawa w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych” 

realizowanego w ramach projektu „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

kompetencji cyfrowych”.

 Formularz rekrutacyjny
dla uczestników 

„Szkolenia dla mieszkańców gminy Kłodawa w zakresie
rozwijania kompetencji cyfrowych” 

realizowanego w ramach projektu „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju
kompetencji cyfrowych

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 Wypełnia realizator projektu: 

Data wpływu

Podpis osoby przyjmującej formularz

Ocena Komisji Rekrutacyjnej

Spełnienie kryterio- w formalnych:               TAK             NIE

Kwalifikacja do udziału w projekcie :               TAK             NIE

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej

 
1. DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko

Wiek           25-34 lata
          35-43 lata
          44-64 lata
          powyz9ej 65 lat

Niepełnosprawnos-c-           Tak                    Nie

Płec-           kobieta
          męz9czyzna

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Specyficzne potrzeby, jakie

Fundacja Legalna Kultura, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa, e-mail: lk@legalnakultura.pl, tel. +48 22 891 04 19



2. WYBÓR SZKOLENIA  (należy zaznaczyć dwa szkolenia)
Rodzic w internecie

Moje finanse i transakcje w sieci

Działanie w sieciach społecznos-ciowych

Tworzę własną stronę internetową (blog)

Kultura w sieci

3. WYBÓR TERMINU SZKOLENIA
Rodzic w internecie

Moje finanse i transakcje w sieci

Działanie w sieciach społecznos-ciowych

Tworzę własną stronę internetową (blog)

Kultura w sieci

4. OŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE
a) Os-wiadczam, z9e chcę uczestniczyc- w szkoleniach w celu nabycia umiejętnos-ci w zakresie 

korzystania z Internetu z własnej inicjatywy. 
b) Os-wiadczam, z9e dane podane w tym formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem 

faktycznym na dzien-  składania formularza i jednoczes-nie zostałem/am uprzedzony/a
o odpowiedzialnos-ci karnej a art. 233 Kodeksu Karnego za złoz9enie nieprawdziwego 
os-wiadczenia lub zatajenie prawdy. 

c) Os-wiadczam, z9e w przypadku zmian danych, kto- re są częs-cią formularza niezwłocznie 
poinformuję o nich Realizatora Projektu. 

d) Os-wiadczam, z9e zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w Projekcie, wyraz9am chęc- 
uczestnictwa w nim i spełniam wymogi do tego uprawniające. 

e) Os-wiadczam, z9e przebywam na stałe na terenie Wojewo- dztwa Wielkopolskiego, Powiat 
Kolski, Gmina Koło. 

f) Os-wiadczam, z9e zostałem/am poinformowany/a, z9e Projekt jest finansowany ze s-rodko- w
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budz9etu 
pan- stwa. 

g) Wyraz9am zgodę na publikację zdjęc- z przebiegu realizacji projektu wykorzystywanych
w celach związanych z jego promocją i sprawozdawczos-cią. 

h) Wyraz9am zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym. 
i) Zapoznałem/am się i akceptuję tres-ci i warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

w projekcie. 
j) Zostałem/am poinformowany/a o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w 

projekcie wynikających z tres-ci Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa. 
k) W przypadkach okres-lonych w regulaminie zobowiązuję się zwro- cic- ro- wnowartos-c- 

koszto- w uczestnictwa w projekcie w wysokos-ci 560,00 zł. 

Ja niżej podpisana/y pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

Kłodawa, dnia ……………………….. ……………………………………………………
czytelny podpis

Załączam: 
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie”. 
• Os-wiadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego. 
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz9 liwych odbiorcy ostatecznego. 
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