„Innowacyjni Nauczyciele”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.01.00-00-KN06/18

Załącznik A/IN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w projekcie „INNOWACYJNI NAUCZYCIELE”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA
WYBORU ZAZNACZAĆ "X"
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

1

DANE PODSTAWOWE
Imię (imiona)

Nazwisko
Płeć

KOBIETA

MĘŻCZYZNA

PESEL

TELEFON
Tel. stacjonarny (z numerem kier.)

Tel.komórkowy

E-MAIL
Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:
• Deklaracja uczestnictwa (załącznik B/IN)
• Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu (załącznik C/IN)
• Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik D/IN)
• Orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności – jeżeli dotyczy)
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Oświadczam, że:
a) wyrażam chęć wzięcia udziału w projekcie „Innowacyjni Nauczyciele”
b) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Innowacyjni Nauczyciele” i
spełniam kryteria kwalifikowalności określone dla projektu,
c) zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Innowacyjni Nauczyciele” jest dofinansowany z Funduszy
Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1.
Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
d) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub
zatajenie prawdy,
e) na etapie składania formularza zgłoszeniowego do powyższego projektu zostałem/am
poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu
społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem,
osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej),
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do
celów związanych z rekrutacją i selekcją (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
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…………………………………….
……………………………………
(data i miejsce)
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(czytelny podpis)

