REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU:
„Podkarpacie dla Młodych”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszy Społecznego
§1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Podkarpacie dla Młodych” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –
projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Beneficjentem projektu jest Akademia Zdrowia Izabela Łajs, ul. Główna 81, 95-020 Justynów.
3. Biuro projektu znajduje się w Rzeszowie (35-025), ul. Jagiellońska 5, tel. 17 853 25 09, e-mail:
rzeszow@akademia-zdrowia.pl
4. Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.01.2019.
5. Projekt skierowany jest do: 56 osób (34 K i 22 M) osób fizycznych biernych zawodowo (bez pracy,
niezarejestrowanych w urzędach pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu) w wieku 18 – 29 lat (tzw.
Młodzież NEET), w tym 6 (4 K i 2 M) osób niepełnosprawnych, a także w tym 17 (10 K i 7 M) osób
pochodzących z terenów wiejskich, którzy zamieszkują województwo podkarpackie w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem
kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych.
6. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia u minimum 90% spośród 56
uczestników projektu poprzez wzrost ich kwalifikacji zawodowych w wyniku kompleksowego wsparcia
szkoleniowo-doradczego obejmującego identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości zawodowych, poradnictwo
zawodowe i pośrednictwo pracy oraz szkolenia i staże zawodowe. Realizacja działań i osiągnięcie zakładanych
wskaźników przyczyni się do podjęcia przez nich zatrudnienia i wyjścia z kategorii młodzieży NEET.
§2
PODSTAWOWE POJĘCIA
Podstawowe pojęcia związane z realizacją projektu:
a. Instytucja pośrednicząca- Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
b. Beneficjent- Akademia Zdrowia Izabela Łajs
c. Projekt- „Podkarpacie dla Młodych”
d. Biuro projektu - ul. Jagiellońska 5, 35-025 Rzeszów; tel. 17 853 25 09, czynne w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 e-mail: rzeszow@akademia-zdrowia.pl
e. Obszar realizacji projektu – województwo podkarpackie
f. Kandydat/ka – osoba fizyczna, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie poprzez dostarczenie
Beneficjentowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
g. Uczestnik/uczestniczka projektu- osoba zakwalifikowana do projektu zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszym Regulaminie.
h. Formularz zgłoszeniowy- dokument zawierający dane kandydata/kandydatki; załącznik nr 1
i. Osoby w wieku 18 – 29 lat – wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie. Wiek 29 lat jest do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.
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j.

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, tzn. nie pracują, nie są
zarejestrowane w urzędzie pracy i nie poszukują pracy. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym
jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach
urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące
działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej
działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
k. Osoby niekształcące się - są to osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolonym na poziomie
szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w
formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. Uwaga: Osoby, które kształcą się
jedynie w trybie zaocznym mogą wziąć udział w projekcie.
l. Osoby nie szkolące się - są to osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do
wykonywania pracy i w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji,
finansowanych ze środków publicznych. Uwaga: Osoby, które szkolą się wyłącznie ze środków prywatnych
mogą wziąć udział w projekcie.
m. Minimalizacja zjawiska „creamingu” - pomoc powinna być kierowana wyłącznie do osób, które nie
rozpoczęłyby aktywizacji zawodowej bez wsparcia ze środków EFS.
§3
GRUPA DOCELOWA – OPIS KRYTERIÓW UCZESTNICTWA
1. W projekcie będzie uczestniczyć 56 osób (34 kobiety i 22 mężczyzn): 80% całości to osoby o niskich
kwalifikacjach; 30% całości to osoby z terenów wiejskich; 10% całości to osoby z niepełnosprawnością;
spełniających następujące wszystkie kryteria dostępu:
a. Osoba fizyczna
b. Wiek 18 – 29 lat (oświadczenie dotyczące wieku; wgląd do dokumentu tożsamości)
a. Miejsce zamieszkania na terenie województwa podkarpackiego wg Kodeksu Cywilnego (oświadczenie
dotyczące miejsca zamieszkania)
c. Osoba nienależące do kategorii grupa określona dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO
WER – są to osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych (oświadczenie):
i. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
ze szczególnym uwzględnieniem: - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia,
którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin
naturalnych, - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne
gospodarstwo domowe, - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy
usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w
instytucjach pieczy zastępczej,
ii. matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
iii. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
iv. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków
wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
v. matki przebywające w domach samotnej matki,
vi. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
d. Osoba bierna zawodowo / nieaktywna zawodowo niezarejestrowana w Urzędzie Pracy
(oświadczanie):
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e. Osoba przynależąca do grupy NEET zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER
2014 – 2020 (oświadczenie) tj.:
i. osoby niekształcące się - są to osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w
systemie szkolonym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów
wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. Uwaga: Osoby, które kształcą
się jedynie w trybie zaocznym mogą wziąć udział w projekcie,
ii. osoby nie szkolące się - są to osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających
na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub
ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy i w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału
w tego typu formie aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych. Uwaga: Osoby, które
szkolą się wyłącznie ze środków prywatnych mogą wziąć udział w projekcie,
iii. osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, tzn.
nie pracują, nie są zarejestrowane w urzędzie pracy i nie poszukują pracy.
2. Osoby, które spełnią kryteria dostępu będą oceniane pod względem kryteriów pierwszeństwa tak, aby objąć
osoby w największej potrzebie i uniknąć zjawiska „creamingu”. Ocena kryteriów pierwszeństwa jest
następująca:
a. Osoby o najniższych kompetencjach do ISCED 2 włącznie (do gimnazjum) +10pkt (oświadczenie
dotyczące wykształcenia).
b. Długość pozostawania bez zatrudnienia: do 1 roku +3pkt; 1-3 lata +5pkt; 4-5 lat +7pkt; powyżej 5 lat
+10pkt (oświadczenie)
c. Kobieta powracająca na rynek pracy po urodzeniu dziecka w zależności od długości pozostawania
poza tynkiem pracy: 1-3 lata +5pkt; 4-5 lat +7pkt; powyżej 5 lat +10pkt (oświadczenie)
d. Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich +5pkt (oświadczenie)
e. Osoby z niepełnosprawnością: +3pkt (orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument
potwierdzający stopień niepełnosprawności lub niezdolności do pracy).
§4
CEL I FORMA WSPARCIA
1. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia u minimum 90% spośród 56
uczestników projektu poprzez wzrost ich kwalifikacji zawodowych w wyniku kompleksowego wsparcia
szkoleniowo-doradczego obejmującego identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości zawodowych, poradnictwo
zawodowe i pośrednictwo pracy oraz szkolenia i staże zawodowe. Realizacja działań i osiągnięcie zakładanych
wskaźników przyczyni się do podjęcia przez nich zatrudnienia i wyjścia z kategorii młodzieży NEET.
2. Forma wsparcia będzie miała charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej
opierająca się na co najmniej 3 elementach pomocy, które zostaną zidentyfikowane u uczestnika projektu w
tym 2 obligatoryjne tj:
a. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) (w wymiarze 5 godzin – maksymalnie przez 3 dni)
b. Poradnictwo zawodowe (w wymiarze 4 godzin: 2 dni po 2 godziny) oraz pośrednictwo pracy (w
wymiarze średnio 5 godzin – maksymalnie przez 3 dni)
3. Kolejna forma wsparcia zostanie dostosowana do potrzeb uczestnika projektu zgodnie z opracowanym IPD i
bieżącymi potrzebami rynku pracy spośród:
a. Wysokiej jakości szkoleń: kursów przygotowujących do egzaminów czeladniczych i kursów
zawodowych.
b. Trzymiesięcznych wysokiej jakości staży zawodowych zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i
Staży.
4. Dla uczestnika będzie zapewniony zwrot kosztów dojazdu na działania projektowe, zapewnienie opieki nad
dziećmi/osobami zależnymi jeżeli dotyczy.
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5. Uczestnik projektu będzie otrzymywał stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniach w wysokości
8,54zł brutto/brutto.
6. Uczestnik projektu będzie otrzymywał stypendium stażowe za uczestnictwo w stażach zawodowych w
wysokości 1280zł brutto/brutto.
7. Uczestnicy/uczestniczki projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.
8. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i spowodowane chęcią w nim udziału.
§7
PROCES REKRUTACJI DO PROJEKTU
1. Rekrutacja do projektu będzie przebiegać w oparciu o zasadę bezstronności, jawności i przejrzystości zgodnie
z zasadą równości szans oraz niedyskryminacji, w tym dostosowanym dla osób z niepełnosprawnością.
2. Nabór jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych bez względu na płać, rasę, pochodzenie etniczne, religię
lub światopogląd, niepełnosprawność i wiek.
3. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadną bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i
niedyskryminacji w tym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych; aby objąć osoby w największej potrzebie i
uniknąć zjawiska „creamingu”.
4. Regulamin i formularz rekrutacyjny jest dostępny w biurze projektu i na stronie internetowej projektu.
5. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dwóch edycjach: I edycja – styczeń 2018, II edycja – maj 2018.
6. Rekrutacja będzie prowadzona w biurze projektu - ul. Jagiellońska 5, Rzeszów, w dni robocze, w godzinach
pracy biura tj. 8:00 – 16:00
7. Formularze rekrutacyjne będzie można składać osobiście w biurze, bądź drogą elektroniczną na adres mailowy
biura projektu, bądź pocztą/kurierem (liczy się data wpływu do biura projektu).
8. Nabór uczestników będzie polegał na kompletnym wypełnieniu i podpisaniu formularza rekrutacyjnego
stanowiącego załącznik nr 1.
9. Każdemu Kandydatowi/tce zostanie przypisany unikalny numer referencyjny (kod formularza), który służyć
będzie w dalszym procesie rekrutacji.
10. Ocena formalna i merytoryczna będzie przeprowadzona po zakończeniu każdej edycji rekrutacji. Kandydat/ka
musi spełnić wszystkie kryteria dostępu wymienione w § 3.1.
11. Osoba, która spełnia kryteria formalne (dostępu) będzie miała liczone uzyskane punkty związane z kryterium
dostępu wymienione w § 3.2. Na podstawie tego zostanie stworzony ranking osób zakwalifikowanych do
projektu.
12. W przypadku równej liczny punktów pierwszeństwo będą miały osoby dłużej pozostające bez pracy.
13. Ogłoszenie wyników będzie zaprezentowane w biurze projektu jak i na stronie internetowej projektu z
poszanowaniem ochrony danych osobowych.
14. Osoby zakwalifikowane jak i niezakwalifikowane do projektu zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub
mailowo.
15. W przypadku niezgadzania się z uzyskanym wynikiem punktowym przez kandydata/tkę, jest możliwość
odwołania się do Koordynatora projektu.
16. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji projektu rozstrzygane są przez Beneficjenta w porozumieniu z
Instytucji Pośredniczącą.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku
wprowadzenia zmian niezwłocznie zamieści stosowną informację wraz z aktualnym Regulaminem na stronie
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internetowej Projektu, pod adresem: http://www.akademia-zdrowia.pl/oddzial,4,rzeszow.html, a także w Biurze
Projektu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Realizator projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………………..
Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

…………………………….…………
(Kod formularza)

…………………………….…………
FORMULARZ REKRUTACYJNY
„Podkarpacie dla Młodych”

(data wpływu formularza zgłoszeniowego)

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszy Społecznego

DANE OSOBOWE KANDYDTA/KANDYDATKI:
Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Płeć:

Kobieta

Mężczyzna

Numer PESEL:
DANE TELEADRESOWE KANDYDATA/KANDYDATKI (Miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 k.c.)
Zgodnie z brzmieniem rozdziału II art. 25 Kodeksu Cywilnego jest to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Ulica:
Nr domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej):
Ulica:
Nr domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
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Dane kontaktowe:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Oświadczenia:
Oświadczam, że jestem w wieku w przedziale 18 – 29 lat:
 Tak
 Nie
Oświadczam, że zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego wg Kodeksu Cywilnego:
 Tak
 Nie
Oświadczam, że jestem bierny(a) zawodowo
tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy :
 Tak
 Nie
Za bierne zawodowo są uznawane osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką
nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), chyba że są zarejestrowane już jako
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo i takie osoby uznawane są za bezrobotne). Z kolei nie są uznawane za bierne
zawodowo osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność).

Oświadczam, że jestem osobą niekształcącą się to znaczy, że nie uczestniczę w kształceniu formalnym w
trybie stacjonarnym:
 Tak
 Nie
Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolonym na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich
realizowanych w trybie dziennym. Osoby, które kształcą się jedynie w trybie zaocznym mogą wziąć udział w projekcie i w takim przypadku
zaznaczają opcję odpowiedź „Tak”

Oświadczam, że jestem osobą nieszkolącą się to znaczy, że nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub
ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy i w okresie ostatnich 4 tygodni nie brałem/łam udziału w
tego typu formie aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych:
 Tak
 Nie
Osoby, które szkolą się ze środków prywatnych mogą wziąć udział w projekcie i w takim przypadku zaznaczają opcję odpowiedź „Tak”.

Oświadczam, że nie należę do grupy osób określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO
WER:
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 Tak
 Nie
Są to osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET
z następujących grup docelowych:
• młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin
naturalnych,
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po
zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
• matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
• absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
• absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
• matki przebywające w domach samotnej matki,
• osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Proszę podać okres swojej bierności zawodowej - okres liczony od momentu utraty zatrudnienia i/lub
zakończenia kształcenia i/lub ostatniego przebytego szkolenia:
………………………………………………………………………………..
Posiadam wykształcenie (proszę zaznaczyć właściwe):
 niższe niż podstawowe
 podstawowe
 gimnazjalne
 ponadgimnazjalne
 policealne
 wyższe
Proszę podać nazwę ostatnio ukończonej szkoły lub uczelni:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, iż jestem osobą niepełnosprawną:
 Tak
 Nie
Jeśli zaznaczono Tak, to proszę do kwestionariusza dołączyć uwierzytelnioną kserokopię dokumentu
potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej np. orzeczenie.
Oświadczam, że jestem kobietą powracającą na rynek pracy po urodzeniu dziecka:
 Tak
 Nie
Jeśli zaznaczono TAK, to proszę podać długość pozostawania poza rynkiem pracy po urodzeniu dziecka (w
latach)
………………………………………………….……….
Oświadczam, że zamieszkuję na terenie wiejskim:
 Tak
 Nie
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Specyficzne potrzeby związane z udziałem w projekcie:
W przypadku osoby z niepełnosprawnością – proszę określić niezbędne udogodnienia aby aktywnie
uczestniczyć w projekcie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………...
W przypadku konieczności opieki nad dziećmi – proszę określić niezbędne potrzeby związane z udziałem w
projekcie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Preferencje dotyczące konsultacji indywidualnych:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Inne specyficzne potrzeby związane z udziałem w projekcie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że podane przeze mnie w FORMULARZU REKRUTACYJNYM dane są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Rekrutacji Projektu, nie zgłaszam do niego zastrzeżeń i
akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i danych o stanie zdrowia zawartych w FORMULARZU
REKRUTACYJNYM zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm..)
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji i
zakwalifikowania mnie do Projektu, monitoringu i ewaluacji
2) mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.
Zostałam(em) poinformowana(y), że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
………………………………..
……………………………………..
(miejscowość, data)
(czytelny podpis Kandydata/Kandydatki)
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