Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy
kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” realizowanego przez Uniwersytet Gdański w
ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego
Nr projektu:
Okres realizacji:
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Dane osobowe:
imię / imiona

nazwisko

płeć

kobieta

□

mężczyzna

□

PESEL

data urodzenia

dd-mm-rrrr

wykształcenie (aktualny
najwyższy poziom
posiadanego wykształc.)

niższe niż podstawowe □

podstawowe

□

gimnazjalne

□

ponadgimnazjalne

□

policealne

□

wyższe

□

2. Adres zamieszkania (adres kontaktowy):
województwo

powiat

gmina

miejscowość

ulica

kod pocztowy

nr budynku

Nr lokalu

telefon
kontaktowy
e mail

3. Informacje dotyczące zatrudnienia:
Oświadczam, że jestem
osobą:

pracującą w mikro małym lub średnim przedsiębiorstwie
□
pracującą w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej / przedsiębiorstwie
społecznym
□
pracującą w innym przedsiębiorstwie

□

bezrobotną zarejestrowaną / niezarejestrowaną w ewidencji urzędów
pracy
(niepotrzebne skreślić)

□

bierną zawodowo
□
miejsce zatrudnienia:

forma zatrudnienia:

umowa o pracę

□

umowa cywilno-prawna

□

jednoosobowa działalność gospodarcza

□

inne/ jakie:

wykonywany zawód:

4. Dane dodatkowe:
jestem osobą należąca do mniejszości narodowej
lub etnicznej, migrantem, osobą obcego
pochodzenia

Nie

□

jestem osobą bezdomną lub dotkniętą
wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Nie

□

Tak

□

jestem osobą z niepełnosprawnościami

Nie

□

Tak

□

jestem osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących

Nie

□

Tak

□

w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu

Nie

□

Tak

□

jestem osoba żyjąca w gospodarstwie składającym
się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu

Nie

□

Tak

□

jestem osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż wymienione powyżej)

Nie

□

Tak

□

Tak

□

Odmowa
podania
informacji □

Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w
małych i średnich przedsiębiorstwach” Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne RPO WP realizowanym
przez Uniwersytet Gdański współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Oświadczam, że: zapoznałem /am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w

projekcie, spełniam warunki udziału w projekcie określone w ww. Regulaminie oraz zobowiązuje się
do respektowania zawartych w nim postanowień.
Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu RPO WP.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie w formularzu
zgłoszeniowym dane są zgodne z prawdą.

Gdańsk, dnia ……………………………
data

……………………………………………………………………..
czytelny podpis

