KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

„SENIOR – WOLONTARIUSZ – AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH
KRAKOWA, POWIATU KRAKOWSKIEGO, WIELICKIEGO I MIECHOWSKIEGO”

NR REKRUTACYJNY (WYPEŁNIA ORGANIZATOR)…………………………….
Imię i nazwisko
Płeć
Data urodzenia

Dane
uczestnika

Miejsce urodzenia
Wiek w chwili przystąpienia
do projektu
PESEL
Nr dowodu osobistego
Stan cywilny
brak 
podstawowe 
Opieka nad dzieckiem do lat 7 lat lub osobą zależną
Wykształcenie

średnie 
wyższe 
tak 

nie 

Ulica
Nr domu
Adres
zameldowania
stałego

Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy, poczta
Powiat
Województwo
Ulica, Nr domu, Nr lokalu
Kod pocztowy, poczta
Proszę o wypełnienie jeżeli dane te SĄ INNE niż w tabeli Adres zameldowania

Dane
kontaktowe

Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres poczty e-mail
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu …………………………………………………..
Jestem zatrudniony/a

tak 

nie 

tak 

nie 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Oświadczenie beneficjenta ostatecznego:
a) Niniejszym oświadczam, że ww. dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym
i faktycznym
b) Oświadczam, że samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie
organizowanym przez Fundację Revita Kraków - Kobierzyn,
c) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”
i akceptuje jego warunki oraz wyrażam gotowość podpisania umowy udziały w projekcie
d) Deklaruję uczestnictwo w całym cyklu szkoleniowym, równocześnie oświadczam, że w razie
nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zobowiązuję się do zwrotu pełnych kosztów
mojego uczestnictwa w cyklu szkoleniowym, wg wyliczenia wynikającego z zatwierdzonego
projektu w terminie 7 dni od daty rezygnacji
e) Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji,
realizacji i monitoringu projektu „Senior-Wolontariusz – aktywność społeczna osób starszych
Krakowa, powiatu krakowskiego, wielickiego, miechowskiego” i umowy zawartej przez Fundację
Revita Kraków - Kobierzyn z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, zez zm.). Jest mi znane
prawo dostępu do moich danych osobowych i ich modyfikacji”,

Data i podpis osoby przyjmującej
oświadczenie

Data i własnoręczny podpis osoby
składającej oświadczenie
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