
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Jabłonna”  

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych”  

 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA 

ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X” 

NAZWA GRANTOBIORCY: GMINA JABŁONNA 

                                                           
1  W rozumienia przepisów Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego   pobytu. 
2  Obszar wiejski – obszar położony poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska [leżąca poza miastem] gminy 

wiejsko-miejskiej 

3 Zgodnie z klasyfikacją DEGURBA jednostki przestrzenne przyporządkowane są do następujących kategorii: słabo zaludnione, pośrednie, gęsto 
zaludnione. Założenia metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej liczby ludności. Zaklasyfikowanie 
terenów jako: obszary słabo zaludnione (wiejskie)–50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie; pośrednie (miasta, przedmieścia) – poniżej 50% 
ludności zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności obszary o dużej gęstości zaludnienia; tereny gęsto zaludnione (miasta, centra 
miejskie, obszary miejskie)–przynajmniej 50% ludności zamieszkuje obszary gęsto zaludnione. 

DANE UCZESTNIKA: 

Imiona i nazwisko  

Płeć  K            M 

Wiek w chwili 

przystępowania 

do projektu 

………………… 

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ RODZAJ UCZESTNIKA INDYWIDUALNY 

Data urodzenia __ __. __ __ .__ __ __ __  KRAJ  

Miejsce zamieszkania1 

 

Miejscowość: 

………………………………………………….…………..……..………… 

Gmina..….…….………….…………….................. 

Ulica: …………..…………………..…………………………………………………  

nr domu: ……..….……….  nr lokalu:…………............... 

Kod pocztowy: ……......……..…Powiat: …..…….………….............. 

Województwo: …….………….………..………................................. 

Obszar zamieszkania:       obszar miejski            obszar wiejski2 

Obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA)3 (wypełnia Grantobiorca): 

………………………….. 



 

 

eścia) 

 

Adres 

korespondencyjny 

 (jeżeli inny niż 

zamieszkania) 

 

Miejscowość: 

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

………………….. 

Ulica: …………..…………………………….…… ..nr domu: ……..……………. 

nr lokalu:………………………. 

Kod pocztowy: …..…..…..…… Powiat: ………………..….…….  

Województwo: ……………………………….............. 

e-mail  

Telefon kontaktowy 
 

 

Deklaruję udział w 
module szkoleniowym: 
Proszę wstawić krzyżyk 

(x) przy jednym 

wybranym szkoleniu 

   Rodzic w sieci   

   Moje finanse i transakcje w sieci 

   Działam w sieciach społecznościowych 

 

Wykształcenie 

   Niższe niż podstawowe (ISCED 0)   

   Podstawowe (ISCED 1)  

   Gimnazjalne (ISCED 2) 

   Ponadgimnazjalne (ISCED 3)  

   Policealne (ISCED 4) 

   Wyższe  (ISCED 5-8) 

Osoba z 

niepełnosprawnościami 
 TAK                              NIE 

Osoba z 

niepełnosprawnościami 

ze specjalnymi 

potrzebami 

szkoleniowymi 

 

 TAK                              NIE 

Jeśli TAK, proszę o informację o specjalnych potrzebach 

szkoleniowych…………………………………………………………………………



 

 

Oświadczenia: 

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że 

wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

2. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w 

Projekcie „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Jabłonna” akceptuję 
jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że niniejszy Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 

4. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 

niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji udziału oraz Formularza 

zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy 

od niej odwołanie. 

7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 

631, z późn. zm.) na cele związane z promocją Projektu. Możliwe formy 

rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja. 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 


