
 

    
 

 

 

  
 

 

Tytuł projektu Pracownik turystyki 
Numer projektu  

Nazwa Beneficjenta Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do projektu Pracownik Turystyki 

 

Wypełnia realizator projektu 

Data wpływu formularza do biura projektu  

Kurs  

Podpis   

 

Dane uczestnika 

Imię (imiona)  Nazwisko  

PESEL            Data urodzenia   

Miejsce urodzenia  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu  Płeć □ Kobieta 

□ Mężczyzna 

Dane kontaktowe 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/ Nr lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

Telefon kontaktowy  Adres poczty elektronicznej  

Wykształcenie 

 Niższe niż podstawowe lub brak wykształcenia  Podstawowe (ukończona 6-letnia szkoła podstawowa) 

 Gimnazjalne (ukończone 3 – letnie gimnazjum lub 8 – 

letnia szkoła podstawowa)  

 Ponadgimnazjalne (szkoła średnia, wykształcenia średnie 

ogólnokształcące, techniczne lub zasadnicza szkoła zawodowa) 

 Policealne  Wyższe  

Statut uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

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

pochodzenia  
 TAK  NIE  Odmowa odpowiedzi 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem dostępu do mieszkań  TAK  NIE  Odmowa odpowiedzi 

Osoba z  niepełnosprawnościami    TAK  NIE  Odmowa odpowiedzi 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)    TAK  NIE  Odmowa odpowiedzi 

 

 Osoba bezrobotna 

niezarejestrowana 

w ewidencji 

urzędów pracy 

 Osoba bezrobotna 

zarejestrowana w 

ewidencji urzędów 

pracy 

 Osoba bierna 

zawodowo 

 Osoba pracująca 

w tym: 

 Osoba długotrwale 

bezrobotna 

 Inne 

 

 Osoba długotrwale 

bezrobotna 

 Inne 

 
*Niezbędne jest dołączenie 

stosownego zaświadczenia 

z PUP/MUP właściwym dla 

miejsca zamieszkania) 
 

w tym: 

 Inne 

 Osoba ucząca się 

 Osoba 

nieuczestnicząca w 

kształceniu lub 

szkoleniu 

w tym: 

 Zatrudniona w administracji rządowej  

 Zatrudniona w administracji samorządowej 

 Inne 

 Zatrudniona w MMŚP 

 Zatrudniona w administracji pozarządowej 

 Samozatrudniona (własna działalność 

gospodarcza) 

 Zatrudniona w dużym przedsiębiorstwie  

(250 i więcej pracowników) 
 

 

Wykonywany zawód………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres pracodawcy:…………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

    
 

 

 

  
 

……………..............                                                                                                      ………………..….…………….....         
                                                                                                                                                                                    

Data                                                                                                                                                                                                                 Podpis
 

PREFEROWANE WSPARCIE  

 
W PONIŻSZEJ TABELI PRZEDSTAWIONE SĄ KURSY I SZKOLENIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU.  

Przy wybranym przez siebie kursie należy wstawić znak „X” NAZWA KURSU 
 

Szkolenie kwalifikacyjne 

–Kwalifikowana 

Pierwsza Pomoc 

DATA (np. 

preferowany 

kwartał) 

DATA DATA DATA 

    

Szkolenie kwalifikacyjne 

– Ratownik Wodny 

DATA DATA DATA DATA 

    

Szkolenie kwalifikacyjne 

– Sternik Motorowodny 

DATA DATA DATA DATA 

    

Kurs kompetencji – 

Wychowawca 

wypoczynku 

DATA DATA DATA DATA 

    

Szkolenie kwalifikacyjne 

- Prowadzenie pracy 

wychowawczej z grupą 

DATA DATA DATA DATA 

    

 

 

Oświadczenie 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że:   

(proszę znaczyć wszystkie kategorie, które Pana/Panią dotyczą) 

 Zostałem/-am uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy i oświadczam że informacje podane  

w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne  

z prawdą. 

 Jestem osobą pełnoletnią, zamieszkałą na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 Nie korzystam równolegle z tego samego typu wsparcia w innych  projektach 

współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Jestem zainteresowany/-a zdobyciem z własnej inicjatywy kwalifikacji zawodowych. 

 Zapoznałem/-am się z zasadami udziału w projekcie Pracownik Turystyki. 

 Zostałem/am  poinformowany/na,  że  projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Przyjmuję do wiadomości, że wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie, 

przekazane do  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej stają się jej własnością i nie 

mam prawa żądać ich zwrotu. 

 W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie, zobowiązuje się do 4 tygodni po 

zakończeniu udziału w projekcie przekazać beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na 

rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

 Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na dokumentach związanych z 

procesem rekrutacji i naboru do projektu. Jednocześnie oświadczam, że podaję dane dobrowolnie 

oraz mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i poprawienia powyższych danych 



 

    
 

 

 

  
 

osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych dla potrzeb rekrutacji i udziału w projekcie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 

roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016 r., poz. 922). Ja niżej 

podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z 

późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na 

nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku poprzez publikację zdjęć ze szkoleń na 

potrzeby realizacji i promocji projektu „Pracownik turystyki” na stronie www projektu, w 

powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów 

dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście realizacji projektu. Jednocześnie 

oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza 

zgoda: Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów 

wideo z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych z realizacją w/w projektu. 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w 

tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych). 

 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, 

skutkującego obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału  

w projekcie ZHP Chorągiew Kielecka będzie  miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na 

drodze cywilnej. 

.....................................                                                            ......................................................... 

Miejscowość, data                                                                                     Podpis Kandydata/-tki 

 


