
 

 
  

 

 

 

Wypełnia pracownik Urzędu Miasta 

Numer zgłoszeniowy 

Zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie na 

szkolenia, w tym: 
 Rodzic w Internecie  (1) 

Mój biznes w sieci  (2) 

Moje finanse i transakcje w sieci (3) 

Działam w sieciach społecznościowych (4) 

Tworzę własna stronę internetową (5) 

Rolnik w sieci  (6) 

Kultura w sieci  (7) 

Niezakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie 

Data i godzina wpływu 

Podpis osoby przyjmującej formularz 

 

 

Formularz zgłoszeniowy  
 

Do udziału w Mikroprojekcie pn. „E-wolborzanin”  w projekcie „Gmina na czasie”
 
realizowany w ramach 

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

społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 
 

Wszystkie pola formularza należy wypełnić czytelnie.  

Imię/ imiona  

Nazwisko  

Płeć M   /   K       

PESEL  

Data urodzenia  

Wykształcenie   

Kraj  

Województwo  

Powiat   

Gmina  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

 
Ja, niżej podpisany/-a ____________________________________________________ oświadczam, że: 

 

1. deklaruję chęć udziału w mikroprojekcie pn. E-wolborzanin” realizowanym przez Gminę Wolbórz w 

projekcie „Gmina na czasie”
 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, 

2. zostałem/łam poinformowany/a, iż projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 



 

 
  

 

 

3. zobowiązuje się do systematycznego udziału w 12 godzinnym szkoleniu (4 cykle po 3 godziny), 

wypełnienia ankiety przed szkoleniem i po szkoleniu oraz ankiety ewaluacyjnej, 
4. zostałem/łam pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia zgodnie z 

art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 poz.1600), w związku z czym 

oświadczam, że podane dane są zgodne z prawda i stanem faktycznym, 

5. zapoznałem/łam się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i nie wnoszę do niego uwag. 
 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODNY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczenia, udostępnienia 

i rozpowszechniania mojego wizerunku w związku z promocją i informacją o realizacji  

mikroprojektu pn. „E-wolborzanin”.  

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

    

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 

Załącznik nr 2 – Deklaracja wybranego modułu szkolenia 

 

 


