Za cznik nr 1
do Regulaminu Rekrutacji i udzia u w Projekcie
pn.” Pod czeni – Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”

Formularz rekrutacyjny
Projektu pn. „Pod czeni – Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”
I. Wype nia osoba ubiegaj ca si o uczestnictwo w Projekcie:
1. Dane osoby ubiegaj cej si :
1. Imi :

2. Nazwisko:

3. PESEL:

4. Data i miejsce urodzenia:

5. Miejsce zameldowania:
Miejscowo

:

……….…..........................................................…………………..…………………
ulica: ………………......................…………........………………………………….
nr domu/lokalu: ………..……….....………… kod pocztowy: _ _ - _ _ _
6. NIP:

7. Telefon kontaktowy:

2. Dane pe nomocnika wnioskodawcy lub opiekuna prawnego (je eli dotyczy):
1. Imi :

2. Nazwisko:

3. PESEL:

4. Data i miejsce urodzenia:

5. Miejsce zameldowania:
Miejscowo

:

……….…..........................................................…………………..…………………
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ulica: ………………......................…………........………………………………….
nr domu/lokalu: ………..……….....………… kod pocztowy: _ _ - _ _ _
6. NIP:

3. Prosz zaznaczy „O” we w

7. Telefon kontaktowy:

ciwym polu przynale no

do grupy docelowej Projektu:

A. Gospodarstwo domowe spe niaj ce warunki upowa niaj ce do otrzymania wsparcia w ramach
systemu pomocy spo ecznej
B. Gospodarstwo domowe spe niaj ce warunki upowa niaj ce do otrzymania wsparcia w ramach
systemu wiadcze rodzinnych
C. Dzieci i m odzie
ucz ca si
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i spo ecznej uprawniaj cej do uzyskania stypendiów socjalnych typowana do otrzymania wsparcia we
wspó pracy ze szko oraz/lub o rodkami pomocy spo ecznej
D. Osoba niepe nosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe nosprawno ci lub z
orzeczeniem równowa nym
E. Rodzina zast pcza
F. Osoby samotnie wychowuj ce dzieci
G. Osoby z grupy 50+, których przeci tny miesi czny dochód na osob w rodzinie (rodzinie
definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych
Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z pó n. zm.) nie przekracza kwoty najni szych gwarantowanych
wiadcze emerytalno-rentowych og aszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS
H. Dzieci i m odzie ucz
si z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeci tny
miesi czny dochód opodatkowany na osob w rodzinie, z roku poprzedzaj cego rok udzia u w
projekcie by ni szy, ni ostatni aktualny roczny wska nik: „Przeci tny miesi czny dochód
rozporz dzalny na 1 osob w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie
Statystycznym”
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4. Wnosz o przyznanie dost pu do sieci Internet na rodzin /gospodarstwo domowe w nast puj cym
sk adzie:
Lp.

Imi i nazwisko

Rodzaj szko y, do której
ucz szcza dziecko *je li
dotyczy

PESEL

Siedziba
szko y
*je li dotyczy

1.
2.
3.
4.
5.

4. Dane osoby niepe nosprawnej w rodzinie/gospodarstwie domowym (prosz zaznaczy „X”):
…... Dotyczy (wype nij tabel )

…... Nie dotyczy (nie wype niaj tabeli)

1. Imi :

2. Nazwisko:

3. PESEL:

4. Data i miejsce urodzenia:

5. Miejsce zameldowania:
Miejscowo

:

…….………………..................................................................…..…………………
ulica: …………………….....................………….........…………………………….
nr domu/lokalu: ………....………… kod pocztowy: _ _ - _ _ _
6. Stopie niepe nosprawno ci:

7. Uwagi:
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„O wiadczam, e:
1. Wyra am zgod na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
formularzu rekrutacyjnym dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883. z pó n. zm.);
2. Zapozna em/am si z regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Pod czeni –
Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, w pe ni akceptuj jego zapisy i
deklaruj mój dobrowolny udzia w Projekcie,
3. Uprzedzony/a o odpowiedzialno ci karnej za sk adanie nieprawdziwych o wiadcze lub zatajanie
prawdy (zgodnie z Art. 233 Kodeksu Karnego), dane zawarte w z

onych przeze mnie dokumentach

rekrutacyjnych stanowi ce kryteria uczestnictwa w Projekcie nie uleg y zmianie do dnia rozpocz cia
pierwszej us ugi (szkolenia) w ramach Projektu;
4. Zobowi zuje si , do przed

enia wszelkich informacji, dokumentów oraz o wiadcze niezb dnych

do prawid owej realizacji Projektu, w tym do udzielenia na
oraz wyja nie

danie Beneficjenta wszelkich informacji

niezb dnych dla prawid owego zweryfikowania danych podanych w niniejszym

Formularzu rekrutacyjnym;
5. Zosta em(am) poinformowany(na), e niniejszy Projekt jest wspó finansowany ze rodków EFRR w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, O priorytetowa 8.
Spo ecze stwo

informacyjne

–

zwi kszenie

innowacyjno ci

gospodarki,

Dzia anie

8.3.

Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion;
6. Przyjmuj

do wiadomo ci,

e z

enie Formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne

z przyj ciem mnie do Projektu;
7. Przyjmuj

do wiadomo ci i nie b

mia (a)

adnych roszcze

wobec realizatora Projektu

w przypadku gdy miejsce, w którym mia by by instalowany sprz t znajduje si poza zasi giem
dost pu do Internetu, oferowanego przez dzia aj cych na lokalnym rynku operatorów wiadcz cych
us ugi dost pu do Internetu w Gminie Pi tek, oraz z uwagi na powy sze uwarunkowania Gmina
Pi tek odmówi mi udzia u w Projekcie;
8. Nie posiadam dost pu do komputera i Internetu w moim gospodarstwie domowym,
9. Zamieszkuj

na terenie obj tym zasi giem geograficznym projektu, tj. w granicach

administracyjnych Gminy Pi tek;
10. Wszystkie dane i o wiadczenia zawarte w Formularzu rekrutacyjnym zosta y podane w sposób
zgodny z prawd ”.
.................................................................................................
data i czytelny podpis uczestnika
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II. Wype nia Realizator Projektu:
Beneficjent
Tytu Projektu
Nr Projektu
Czas trwania Projektu
Weryfikacja kwalifikowalno ci
Beneficjentów ostatecznych do grupy
docelowej Projektu

Potwierdzam
po
weryfikacji
przed onej
dokumentacji
rekrutacyjnej
przynale no
Pana/Pani................................................................
do grupy docelowej Projektu:
Gospodarstwo domowe spe niaj ce warunki
upowa niaj ce
do
otrzymania
wsparcia
w ramach systemu pomocy spo ecznej
Gospodarstwo domowe spe niaj ce warunki
upowa niaj ce
do
otrzymania
wsparcia
w ramach systemu wiadcze rodzinnych
Dzieci i m odzie ucz ca si z rodzin w trudnej
sytuacji materialnej i spo ecznej uprawniaj cej
do uzyskania stypendiów socjalnych typowana
do otrzymania wsparcia we wspó pracy ze
szko oraz/lub o rodkami pomocy spo ecznej
Osoba niepe nosprawna ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe nosprawno ci
lub z orzeczeniem równowa nym
Rodzina zast pcza …...………………………
Osoby samotnie wychowuj ce dzieci,
Osoby z grupy 50+, których przeci tny
miesi czny dochód na osob w rodzinie
(rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o wiadczeniach
rodzinnych
Dz.
U.z
2013r.,poz.1456 t.j.) nie przekracza kwoty
najni szych
gwarantowanych
wiadcze
emerytalno-rentowych og aszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa
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ZUS…………………………………
Dzieci i m odzie ucz
si z bardzo dobrymi
wynikami w nauce, z rodzin w których
przeci tny miesi czny dochód opodatkowany na
osob w rodzinie, z roku poprzedzaj cego rok
udzia u w projekcie by ni szy, ni ostatni
aktualny
roczny
wska nik:
„Przeci tny
miesi czny dochód rozporz dzalny na 1 osob
w gospodarstwie domowym publikowany przez
Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”
………….……….………………………………
Nazwa szkolenia
Kod szkolenia/nr grupy
Miejsce organizacji szkolenia
Data rozpocz cia udzia u w Projekcie
Data zako czenia udzia u w Projekcie
Zako czenie udzia u osoby we wsparciu
zgodnie z zaplanowan dla niej cie
uczestnictwa
Powód wycofania si z proponowanej
formy wsparcia
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