FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

„Dobry start w zawodową przyszłość”
Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do
udziału w projekcie, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie kursach.
Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty1 w przewidzianym okresie, tj. od grudnia
2016r. do 31 października 2019r.
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.
I. Dane uczestniczki / uczestnika:

Imię / Imiona
Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Ulica2
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta

Obszar3

a) miejski
b) wiejski

Powiat
Województwo

1

jw.

2
Należy podaćadres zamieszkania, tzn. taki adres, który umożliwi dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona wylosowana do udziału w badaniu
ewaluacyjnym.
3

Obszar miejski to obszar położony w granicach administracyjnych miast.
Obszar wiejski powinien byd rozumiany zgodnie z definicją Głównego Urzędu statystycznego, która opiera się na podziale jednostek
administracyjnych zastosowanych w rejestrze Terytorialnym. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami
administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz częśd wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie
części wiejskich w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.

Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Fakt bycia osobą z
niepełnosprawnością (na podstawie
orzeczenia) TAK/NIE

II. Kryteria rekrutacji:
Nazwa szkoły

--------------------------

Kierunek kształcenia

--------------------------

Zgodność kierunku kształcenia z grupą
docelową kursu

TAK/NIE
--------------------------------------------------------------

Klasa
Średnia wszystkich ocen w ostatnim
semestrze poprzedzającym ogłoszenie
o naborze (potwierdzona podpisem
wychowawcy i pieczątką szkoły)
Łączna ilość punktów
---------------------------------------------------------------

…………………………………………………….
Data wpływu kompletu dokumentów

………………………………………
podpis osoby przyjmującej dokumentację

III. Wybór formy wsparcia: dla uczniów /uczennic ZST
Zaznacz znakiem „ X” tylko jedną wybraną formę wsparcia
1.Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem
kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne

NAZWA KURSU

WYBÓR FORMY WSPARCIA4

Kurs spawacza metodą TIG - 141
Kus spawacza metodą MAG - 135
Kurs operatora wózków widłowych
Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Kurs posadzkarz-glazurnik
Kurs kelnersko-barmański
Kurs baristyczny
Kurs SEP
Kurs certyfikowanego instalatora instalacji fotowoltaicznych
Kurs obsługi programu Subject
Kurs wizualizacji i animacji 3 D
Kurs przygotowawczy z matematyki na studia

……………………….
Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu

…………………………
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

4

Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach

W związku z przystąpieniem do Projektu „Dobry start w zawodową
że przyjmuję do wiadomości, iż:

przyszłość” oświadczam,

1. administratorem danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Podkarpackiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, działający w imieniu Województwa Podkarpackiego;
2. administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, z
siedzibą w: 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5;
3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz.
2135, z późn. zm.), dalej „ustawa o ochronie danych osobowych” – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji RPO WP 2014-2020, na podstawie, w odniesieniu do zbioru
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3, art. 125 ust. 2 lit. ce, ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego
rozporządzenia
c) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.);
Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
informacji oraz szczegółowych przepisów dotyczących wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego Rozporządzenia,
d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.);

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „Dobry start w
zawodową przyszłośd”, w szczególności, w odniesieniu do zbioru:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie:
Projektu realizowanego przez Powiat Leżajski/Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku
a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności
wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu,
sprawozdawczości oraz działao informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020,
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020; Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, w zakresie:
a) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP
2014- 2020,
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach
RPO WP 2014-2020;
5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedziba: 35-025 Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli
20, Beneficjentowi realizującemu Projekt , podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta, w
ramach RPO WP 2014-2020. Moje dane osobowe mogą zostad przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjentowi. Moje dane mogą zostad również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjentom kontrole i audyt w
ramach RPO WP 2014-2020;
6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
7. zapoznałem/am się z treścią rozdziału 4 ustawy o ochronie danych osobowych, dot. praw osoby,
której dane dotyczą, w zbiorach danych osobowych, tj. m.in. mam prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych i ich poprawiania.

………………………………………………
Miejscowośd i data

……………………………………………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika Projektu / opiekuna prawnego
w przypadku osoby niepełnoletniej

