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FORMULARZ REKRUTACYJNY 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

DANE PODSTAWOWE 

                                      

     Imię (imiona) 

 

                                      

     Nazwisko 

 

Płeć   KOBIETA  MĘŻCZYZNA    

 

                                 

        PESEL                                                                                 Wiek (w chwili przystąpienia do projektu) 

 

DANE KONTAKTOWE i ADRES ZAMIESZKANIA 

                            

     Miejscowość                                                                                                                                                                             

                                   

      Ulica                                                                                                                    nr budynku    nr lokalu 

                                                                                                                                                        -                         

      Kod pocztowy          Gmina                                                     
 

                                     

      Powiat                                                                                         Województwo 
 

 

 

                                   

      Tel. stacjonarny (z numerem kier.)                             Tel. komórkowy (podać obowiązkowo)               

   
                       

                                

      Adres poczty elektronicznej (e-mail) (podać obowiązkowo)                 
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POZIOM WYKSZTAŁCENIA 

Nazwa Uczelni  

Ukończony poziom studiów  studia I stopnia      
 studia II stopnia         
  studia doktoranckie 
 nie dotyczy (zaznaczają studenci I roku studiów I stopnia) 

Kierunek studiów  

Specjalność/ Specjalizacja  

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie zawartymi w Regulaminie, akceptuję 

wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz oświadczam, iż spełniam kryteria uczestnictwa w 

projekcie określone w ww. Regulaminie. 

 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt pod nazwą „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli 

przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim” realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 -2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym i jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

3. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek danych 

podanych w niniejszym formularzu danych osobowych.  

 

4. Zostałem/am poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, jednocześnie oświadczam, że 

dane zawarte w niniejszym formularzu danych osobowych są zgodne z prawdą.  

 

5. Wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że 

informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na 

podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, PUP) pod względem ich zgodności z prawdą. 

 

 

…………………………………………                                                         ……………………………………………………                                                 

      

Miejscowość, data                                                                     Czytelny podpis Uczestnika projektu 

 

 


