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e-mail: kis@bramabeskidu.pl

Załącznik 1
do Regulaminu

DRUK REKRUTACYJNY
do projektu Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa
Lp.

Nazwa

1.

Imię (imiona)

2.

Nazwisko

3.
4.

Płeć
PESEL

Dane uczestnika

kobieta

mężczyzna

Niższe niż podstawowe
Podstawowe
5.

Wykształcenie
(zaznaczyć X)

Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Policealne
Wyższe

6.
7.
8.
9.

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

10.

Ulica

11.
12.

Miasto/Wieś
(zaznaczyć X)
Telefon
kontaktowy

małopolskie
nowosądecki
Kod pocztowy
Nr domu / Nr
lokalu
miasto

wieś
E-mail

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w
urzędzie pracy
Jestem osobą bierną zawodowo

13.

Powód
zgłoszenia
(zaznaczyć X
jeśli dotyczy)

Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w
ewidencji urzędów pracy
Jestem osobą niepełnosprawną,
Stopień: …………………….
Korzystam z programu żywnościowego (PO PŻ)
Korzystam z pomocy społecznej
Od kiedy? ……………………………..
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14.

Jestem objęty/a Kontraktem socjalnym

15.

Wyrażam zgodę na objęcie Kontraktem socjalnym

tel. 793 446 476
e-mail: kis@bramabeskidu.pl

Wyrażam chęć uczestniczenia w projekcie Klub Integracji Społecznej – Nowa szansa
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do
projektu Klub Integracji Społecznej Nowa szansa, a uczestnictwo w zajęciach nie jest podjęciem
pracy (na zasadach Kodeksu Pracy).
Po zakwalifikowaniu, zobowiązuję się do dostarczenia wszelkich dokumentów potwierdzających
dane zawarte w formularzu.
Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam,
ze wszystkie dane zawarte w Karcie zgłoszeniowej są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez realizatorów
projektu KIS - Nowa szansa – Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu (zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz.883 z późn.
zm.).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie
wykorzystywanie mojego wizerunku przez realizatorów projektu KIS - Nowa szansa –
Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu do celów projektu (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przekazywanie danych pomocnych do monitorowania wskaźników realizacji
projektu oraz przeprowadzenia ewaluacji również po zakończeniu mojego udziału w projekcie
przez jego realizatorów: KIS - Nowa szansa – Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu.

…..........................
Data

………………………………………............
Czytelny podpis kandydata
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