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KARTA REJESTRACJI W PROJEKCIE 

Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych  

w „zawodach przyszłości” 

 

IMIĘ  ……………………………………………………………………………………………… 

NAZWISKO  ………………………………………………………………………..... 

NUMER I ADRES SZKOŁY ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

PŁEĆ      kobieta 

             mężczyzna 

SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO  ……………………………………………………  

PESEL 

                                              

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA  …………………………………………………………………………………….… 

ADRES ZAMIESZKANIA 

KOD pocztowy i miejscowość………………………………………………..… 

Województwo ………………………………………………. Powiat ……………………………………………………. 

Ulica………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr domu………………………………………………Nr lokalu ………………..…………………………………………. 

Telefon kontaktowy……………………………………. Email……………………………………………………….… 

 

NIP     

 

WYKSZTAŁCENIE    brak                      
  podstawowe 
  gimnazjalne 
  ponadgimnazjalne 
  pomaturalne 
  wyższe 
  studia podyplomowe 

           

   

obszar: 
        M             
        W   
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O projekcie dowiedziałam się …................................................................................... 
 
 
 
Data rozpoczęcia udziału w projekcie oraz podpis …....................................................... 
 

 

 

     
 Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że projekt „Zgierskie szkoły  
inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w „zawodach przyszłości”” 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.  
Ponadto zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 29.08.1997 r.  
ochronie danych osobowych (tj. Dz. Z 2016 roku, poz. 922) wyrażam zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Uwolnienie”, 
Departament Wdrażania EFS, dla potrzeb rekrutacji, realizacji, monitorowania  
i ewaluacji programu.  
 

 
........................................................................................ 

data i podpis beneficjenta ostatecznego 
 
 
 

 
Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu  

(właściwe zaznaczyć) 
 

  
  
  
  

Zatrudniony 
 

w tym: rolnik  
            samozatrudniony  

             zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie   
             zatrudniony w małym i (lub) średnim przedsiębiorstwie  
             zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie   
             zatrudniony w administracji publicznej   
             zatrudniony w organizacji pozarządowej  
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DEKLARACJA UCZESNICTWA W PROJEKCIE: 

 
Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych  

w „zawodach przyszłości” 

 

Ja, niżej podpisana/y  

 

 

….................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

 

Deklaruję wolę udziału w projekcie Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych 

kompetencji uczniów przydatnych w „zawodach przyszłości” realizowanym 

przez Gminę Miasto Zgierz w ramach priorytetu XI Edukacja Kwalifikacje 

Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie 

ogólne, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam,                       

że wszystkie dane przedstawione przeze mnie w dokumentach wypełnianych  

w związku z moim udziałem w projekcie są zgodne z prawdą. 

 
 
 
 
 

                                                          ............................................................. 
data i podpis uczestnika projektu 

 


