
„Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej”
Biuro projektu: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65
e-mail: klips@kul.pl, www: kul.pl/klips

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

UWAGA!!! Formularz (tylko białe pola) należy wypełnić czytelnie: elektronicznie (komputerowo) lub ręcznie –
wyłącznie drukowanymi literami. Wszystkie pola muszą być wypełnione. W polach wyboru właściwą odpowiedź
należy  zaznaczyć „X”.  Wypełniony formularz (oryginał)  prosimy dostarczyć osobiście  lub pocztą tradycyjną  
na adres Biura projektu.

1. Kierunek studiów
 praca socjalna    
 nauki o rodzinie
 teologia          

2. Tryb studiów   stacjonarne                    niestacjonarne

3.
Stopień i rok

 licencjackie, III rok I stopień
 magisterskie, II  rok II  stopień
 jednolite magisterskie, V rok 

4. Numer albumu

Lp. Nazwa Dane

Dane 
uczestnika/czki:

1. Kraj1:

2. Imię:

3. Nazwisko:

4. PESEL:

5. Brak PESEL:  TAK      NIE

6. Płeć:  KOBIETA      MĘŻCZYZNA

7.
Wiek w chwili przystąpienia 
do projektu:

8. Wykształcenie:

 niższe niż podstawowe (ISCED 0)
 podstawowe (ISCED 1)
 gimnazjalne (ISCED 2)
 ponadgimnazjalne (ISCED 3) 
 policealne (ISCED 4) 
 wyższe (ISCED 5-8)

Dane 
kontaktowe:

9. Województwo:

10. Powiat:

11. Gmina:

12. Miejscowość:

13. Ulica:

14. Nr budynku:

15. Nr lokalu:

16. Kod pocztowy:

17. Telefon kontaktowy:

18. Adres e-mail:

1
 Wskażż  kraj powiążany ż danymi do kontaktu tj. kraj obsżaru żamiesżkania ż ktoó rego ucżestnik kwalifikuje się do udżiału w projekcie.
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Data wpływu  
Godzina wpływu  
Numer ewidencyjny  
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Szczegóły 
i rodzaj wsparcia: 19.

Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia 
do projektu:

 osoba bezrobotna 
niezarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy

 osoba bezrobotna zarejestrowana 
w ewidencji urzędów pracy

 osoba bierna zawodowo2

 osoba pracująca

Status uczestnika 
projektu w chwili 
przystąpienia do 
projektu:

20.

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego 
pochodzenia

 TAK      NIE  Odmawiam 
podania danych

21.
Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu 
do mieszkań

 TAK      NIE

22. Osoba z niepełnosprawnościami  TAK      NIE  Odmawiam 
podania danych

23.
Osoba przebywająca 
w gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących

 TAK      NIE

24.

w tym: w gospodarstwie domowym

ż dżiecómi pożostającymi na 
utrżymaniu 

 TAK      NIE

25.

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

 TAK      NIE

26.
Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej)

 TAK      NIE  Odmawiam 
podania danych

Oświadczam, że:

a) wyrażżam chęcó wżięcia udżiału w projekcie „Kużónia Lideroó w Prżedsiębiorcżosóci Społecżnej”,
b) żapożnałem/am się  ż  Regulaminem rekrutacji  i  ucżestnictwa  w sżkoleniach  realiżowanych  w ramach projektu „Kużónia  Lideroó w

Prżedsiębiorcżosóci Społecżnej” i spełniam kryteria kwalifikowalnosóci okresólone dla projektu,
c) żostałem/am  poinformowany/a,  żże  projekt  „Kużónia  Lideroó w  Prżedsiębiorcżosóci  Społecżnej”  jest  dofinansowany  ż  Fundusży

Europejskich  w  ramach  Europejskiego  Fundusżu  Społecżnego,  Program  Operacyjny  Wiedża  Edukacja  Rożwoó j,  Priorytet  III.
Sżkolnictwo wyżżsże dla gospodarki i rożwoju, Dżiałanie 3.1. Kompetencje w sżkolnictwie wyżżsżym,

d) żostałem/am poucżony/a o odpowiedżialnosóci ża składanie osówiadcżenó  nieżgodnych ż prawdą lub żatajenie prawdy,
e) na etapie  składania formularża żgłosżeniowego do powyżżsżego projektu żostałem/am  poinformowany/a  o możż liwosóci  odmowy

podania danych wrażż liwych dotycżących mojego statusu społecżnego (niepełnosprawnosóci, prżynależżnosóci narodowej lub etnicżnej,
faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodżenia, lub pożostawania w niekorżystnej sytuacji społecżnej), 

f) wyrażżam żgodę na prżetwarżanie moich danych osobowych żawartych w niniejsżym formularżu do celoó w żwiążanych ż rekrutacją i
selekcją (żgodnie ż ustawą ż dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dż. U. Nr 133, poż. 883).

…………………………………………………......…                                                                  ………….............…………………………………………
   (miejscowosócó  i data)                                                                                                             (cżytelny podpis)

2
To osoby, ktoó re w danej chwili nie tworżą żasoboó w siły robocżej (tżn. nie pracują i nie są beżrobotne). Za biernych żawodowo użnaje się m.in. 

studentów studiów stacjonarnych. 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„KUŹNIA LIDERÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”

Ja niżżej podpisany/a..............................................................................................................................................
deklaruję  chęcó  udżiału  w  projekcie  „Kużónia  Lideroó w  Prżedsiębiorcżosóci  Społecżnej”,
dofinansowanym  ż  Fundusży  Europejskich  w  ramach  Europejskiego  Fundusżu  Społecżnego,
Program Operacyjny Wiedża Edukacja Rożwoó j, Priorytet III. Sżkolnictwo wyżżsże dla gospodarki i
rożwoju, Dżiałanie 3.1. Kompetencje w sżkolnictwie wyżżsżym.

……………………………………………………                                        ……………………………………………………
   (miejscowosócó i data)                                                                               (cżytelny podpis)
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