
 
 
 
 

 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu uczestnictwa w projekcie               

 
 FORMULARZ REKRUTACYJNY 

do projektu  

„Level Up – kompleksowy program nabywania kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców 
ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej” 

realizowanego w ramach Działania 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe 
życie, Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się  
z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Level Up – kompleksowy program nabywania kompetencji językowych 
i  cyfrowych mieszkańców ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej” 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA:  

IMIĘ I NAZWISKO  

PESEL  

ADRES ZAMIESZKANIA  

 

TELEFON  

E-MAIL  

 

PYTANIA 

1 Jestem osobą, która ukończyła 18 rok życia.  TAK  NIE 

2 Zamieszkuję w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie 
Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej.1 

 TAK  NIE 

3 Z własnej inicjatywy deklaruję chęć udziału w projekcie, w 
celu podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności 
w zakresie ICT/językowych. 

 TAK  NIE 

4 Posiadam wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie  
(tj. wykształcenie ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe 

lub niższe) 

 TAK  NIE 

5 Jestem osobą, która ukończyła 50 rok życia  TAK  NIE 

                                                 
1 Do obszaru Subregionu Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej należą: gminy: miejskie – Bielawa, 
Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój; wiejskie: - Dzierżoniów, 
Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice; miejsko-wiejskie – 
Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ząbkowice 
Śląskie, Ziębice, Złoty Stok. 



 
 
 
 

 
6 Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia  TAK  NIE 

7 Jestem osobą z niepełnosprawnościami  
(niezbędne jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności lub 

innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia) 

 TAK  NIE 

8 Należę do jednej z poniższych grup: 
1) Studenci studiów dziennych/zaocznych; 
2) Więźniowie; 
3) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

 TAK  NIE 

9 Jestem zainteresowany jednym z poniższych kursów: 
 język angielski (poziom A0/A1, A2, B1, B2, C1), 
 język niemiecki (poziom A0/A1, A2, B1, B2, C1), 

 język francuski (poziom A0/A1, A2, B1, B2, C1), 
 kurs komputerowy (poziom A, B, C ramy DIGCOMP). 

10 Brałem udział w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych (np. środków 
UE, urzędów pracy itp.) w zakresie: 
 język angielski (poziom: ……….),* 
 język niemiecki (poziom: ……….),* 
 język francuski (poziom: ……….),* 
 kurs komputerowy (poziom …………….. ramy DIGCOMP)* 
* Proszę określić jedynie szkolenia zbieżne z Państwa odpowiedzią w punkcie 9, podając jeden  
z poziomów wymienionych w pkt. 9. 

 

Oświadczenia 

Uprzedzona(-y) o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 

niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Euro-Concret oraz ALIA SCHOOL. Centrum Językowe 
Alicja Swatek danych osobowych zawartych w powyższym kwestionariuszu, do celów realizacji oraz ewaluacji 
projektu „Level Up–kompleksowy program nabywania kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców ziemi 
dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej.” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. 

Oświadczam, że zostałem(-łam) poinformowany(a) że projekt pn. „Level Up – kompleksowy program nabywania 
kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej.” jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.03 
Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Euro-Concret oraz ALIA SCHOOL. Centrum Językowe 
Alicja Swatek wszelkich materiałów audio, video oraz zdjęć, na których widnieje postać, do celów promocyjnych 
oraz archiwizacyjnych projektu „Level Up – kompleksowy program nabywania kompetencji językowych i 
cyfrowych mieszkańców ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej.” 

Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Level Up – kompleksowy 
program nabywania kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-
ząbkowickiej.” i akceptuję jego warunki. 

Data   

Podpis kandydata 
 

 


