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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

do udziału w Projekcie  „Staże zawodowe na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w 
Krakowie” 

 
 

Dane 
uczestnika 

L.p. Rodzaj danych   

1 Imię:   

2 Nazwisko:   

3 Płeć (zaznaczyć właściwe): Kobieta 

Mężczyzna 

4 Wiek w chwili przystąpienia do projektu:   

5 PESEL:    

6 Seria i nr dowodu osobistego:    

7 Wykształcenie (zaznaczyć właściwe): Brak 

Podstawowe 

Gimnazjalne 

Zasadnicze zawodowe lub średnie 

Pomaturalne 

Wyższe 

Dane 
kontaktowe 

8 Ulica   

9 Nr domu   

10 Nr lokalu   

11 Miejscowość   

12 Obszar wg stopnia urbanizacji obszar miejski   

obszar wiejski   
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13 Kod pocztowy   

14 Powiat   

15 Województwo   

16 Telefon:    

17 Adres e-mail:      

Status 
uczestnika w 

chwili 
przystąpienia 
do projektu 

(zaznacz 
właściwe): 

18 Osoba niepełnosprawna (zaznaczyć właściwe): Tak 

Nie 

19 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
(zaznaczyć właściwe): 

Tak 

Nie 

20 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań (zaznaczyć właściwe): 

Tak 

Nie 

21 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym 
bez osób pracujących (zaznaczyć właściwe): 

Tak 

Nie 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu (zaznaczyć 

właściwe): 

Tak 

Nie 

22 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z 
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu (zaznaczyć właściwe): 

Tak 

Nie 

23 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
(innej niż wymienione powyżej) (zaznaczyć 
właściwe): 

Tak 

Nie 

Status osoby 
na rynku 
pracy w 
chwili 

przystąpienia 
do projektu 

(zaznacz 
właściwe): 

24 Bezrobotny (zaznaczyć właściwe): Tak 

Nie 

25 Bierny zawodowo (zaznaczyć właściwe): Tak 

Nie 

w tym: 
 
 
 

osoba ucząca się lub kształcąca       
(TAK/NIE) 
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26 Zatrudniony: Tak 

Nie 

w (miejsce pracy, jeśli dotyczy):   

wykonywany zawód (jeśli dotyczy)   

Dane 
dotyczące 
uczelni i 
kierunku 

kształcenia: 

27 Nazwa uczelni: 
 
 

  

28 Wydział: 
 
 

  

29 Kierunek studiów: 
 
 

  

30 Stopień studiów: 
 
 

  

31 Semestr kształcenia: 
 
 

  

Dane 
dodatkowe 

dot. specyfiki 
projektu: 

32 Preferowany termin i miejscowość odbywanego 
stażu:   

  

33 Preferowane stanowisko (zakres stażu):   

 

34. Nr rachunku bankowego Stażysty: 

                                                    

 

 

Deklaruję chęć przystąpienia do projektu „Staże zawodowe na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w 

Krakowie” nr projektu  POWR.03.01.00-00-S196/17. Jednocześnie oświadczam, że: 

 

1. Jestem studentem/tką drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Rehabilitacji 

Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na jednym z 

niżej wymienionych kierunków: Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa, Kosmetologia. 

2. Zgodnie z wymogami jestem uprawniony/na do uczestnictwa w projekcie i spełniam kryteria 

dostępu określone dla projektu. Zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu, akceptuję jego 

treść, jak również będę przestrzegać postanowień Regulaminu. 
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3. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych: 

- Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z 

przeprowadzeniem szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym 

do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości 

pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

- Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię 

Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie lub podmiot przez nie 

upoważniony do celów sprawozdawczych z realizacji działań projektowych, w których 

brałem/am udział oraz monitoringu i ewaluacji projektu. 

5. Zostałem/am poinformowany/a o zasadach i obowiązkach uczestniczenia w projekcie i jestem 

świadomy/ma -  w przypadku braku ukończenia udziału w projekcie - ewentualności pokrycia 

kosztów jego uczestnictwa. Zostałem również poinformowany o prawie dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

6. Posiadam miejsce zamieszkania w ………………………………. W przypadku odbywania stażu 

ponad 50 km od miejsca zamieszkania chcę korzystać/nie chcę korzystać* z bezpłatnego 

zakwaterowania oferowanego w projekcie.  

 

………………………………………………… 
     ( data, podpis) 

*zaznaczyć właściwe 
 
Świadom/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że przedstawionej 
powyżej dane są prawdziwe. Jednocześnie zobowiązuję się poinformować Akademię Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w przypadku zmiany przedstawionych danych. 

         
 
………………………………………………… 

     ( data, podpis) 


