
   
 
 
 

 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie Radomskie Centrum Wolontariatu  

„Kuźnia Obywatelska” 

 

(WZÓR) 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

RADOMSKIE CENTRUM WOLONTARIATU „KUŹNIA OBYWATELSKA” 
 

WYPEŁNIA ORGANIZATOR 

Wpłynęło dnia  

Nr formularza  

Podpis Przyjmującego  

Tytuł projektu Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska” 

Nr projektu POWR.01.04.00-00-0025/18 

Beneficjent Gmina Miasta Radomia 

Program Operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu 
 

Proszę wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI, wszystkie białe pola 

DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię (imiona)  Nazwisko(a)  

Data urodzenia  PESEL  

Płeć 
€ Kobieta 

€ Mężczyzna 

Wiek w chwili 
przystąpienia 
do projektu 

 

Adres zamieszkania1 

Ulica  Nr budynku  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Poczta  Gmina  

Powiat  Województwo  

                                                 
1 Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1144), 
„Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 
stałego pobytu” 



   
 
 
 

Obszar zamieszkania 
Obszar miejski     € tak 

Obszar wiejski     € tak 

 

Adres 
Korespondencyjny 

 

(proszę podać w przypadku, gdy różni się od adresu zamieszkania) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Telefon 
 

Adres e-mail 
 

Wykształcenie 
� niepełne podstawowe                      � podstawowe 

� gimnazjalne                                        � ponadgimnazjalne 

� pomaturalne                                       � wyższe 

Status na rynku 
pracy w chwili 

przystąpienia do 
projektu  

� Osoba aktywna zawodowo 

� Osoba nieaktywna zawodowo 

� Osoba ucząca się 

 

Informacje dodatkowe 

Należę do mniejszości 
narodowej/etnicznej, jestem migrantem lub 
osobą obcego pochodzenia  

€ odmowa 

odpowiedzi 
€ tak € nie 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

€ odmowa 

odpowiedzi 
€ tak € nie 

Jestem osobą z niepełnosprawnością2 
€ odmowa 

odpowiedzi 
€ tak € nie 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej  

€ odmowa 

odpowiedzi 
€ tak € nie 

Jestem osobą uczącą się na dwóch ostatnich latach danego etapu 

edukacji3 
€ tak € nie 

                                                 
2 Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a 
także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r.  
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem 
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
3 W momencie przystąpienia do projektu jestem uczniem/studentem ostatniego lub przedostatniego 
roku danego etapu edukacji. Koniecznym jest dołączenie zaświadczenia ze szkoły zawierającego dane 
osoby dokonującej zgłoszenia udziału w projekcie, określenie aktualnego roku kształcenia i liczbę lat 
kształcenia na danym etapie edukacji. 



   
 
 
 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/-łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Radomskie 

Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska” oraz zobowiązuję się do jego 

przestrzegania i w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie deklaruję swój 

systematyczny udział we wsparciu przewidzianym w projekcie. 

2. Spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie i zgłaszam chęć udziału w projekcie 

„Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”. 

3. Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych,  

w tym danych rasowych i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia. 

4. Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt realizowany jest w ramach Osi 

priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (POWER) 2014-2020, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostałem/łam 

poinformowany/a o stosowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji, a także 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Realizatora 

Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. 

6. Zostałem/łam pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą. Niniejszym oświadczam, że dane oraz oświadczenia zawarte w Formularzu 

zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

7. Zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie danych jest dobrowolne, jednak ich 

niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału Projekcie „Radomskie 

Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”. 

8. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się 

do udziału w projekcie nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do 

realizatora projektu – Gminy Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom. 

 

 

 

 

……………………………………………………      …………………………………………………… 
Miejscowość i data       Czytelny podpis4 
 

 

                                                 
4 W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


