
 

 
Projekt „Żłobek Piekarczyk – wspomaga rodziców na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU 

Tytuł projektu „Żłobek Piekarczyk - wspomaga rodziców na rynku pracy” 
Numer projektu RPWM.10.04.00-28-0004/20 
Nazwa beneficjenta Niepubliczny żłobek "Piekarczyk" Grażyna Derebecka 
Okres realizacji projektu od: 2021-01-01 do: 2023-06-30 

Formularz należy wypełnić DRUKOWANYMI literami. 
 

DANE UCZESTNIKA    
* Imię  
* Nazwisko  
* 

Miejsce zamieszkania 
(miejscowość, kod pocztowy, 
ulica) 

 
* Telefon kontaktowy  
 Adres e-mail  

* Status na rynku pracy w chwili 
obecnej 

 osoba pracująca 
 osoba bierna zawodowo 
 osoba bezrobotna 

 Miejsce zatrudnienia (jeśli 
dotyczy) 

 
 

* Osoba posiadająca orzeczenie o 
niepełnosprawności 

 tak 
 nie 

* Przebywanie na urlopie: 

 macierzyńskim 
 rodzicielskim 
 wychowawczym 
 nie dotyczy 

 Okres rozpoczęcia i zakończenia 
urlopu (jeśli dotyczy) 

 
od………………………………do…………………………………. 

* 
W związku ze sprawowaniem 
opieki nad dzieckiem do lat 3, 
będę przebywać na urlopie 
wychowawczym od: (jeśli dotyczy) 

 

* 
Data urodzenia dziecka poniżej 3 
roku życia nad którym 
sprawowana jest opieka 

 

* 
Czy dziecko, nad którym 
sprawowana będzie opieka, lub 
uczestnik projektu posiada 
orzeczenie o niepełnosprawności 

 tak 
 nie 

 
Pola oznaczone * są obowiązkowe. 



 

 
Projekt „Żłobek Piekarczyk – wspomaga rodziców na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji w projekcie „Żłobek Piekarczyk - wspomaga rodziców na 
rynku pracy” oraz akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w 
projekcie,  

 Zostałam/em poinformowana/y, że ww. projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Niepubliczny żłobek "Piekarczyk" Grażyna Derebecka danych 
osobowych w celu rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu „Żłobek Piekarczyk - 
wspomaga rodziców na rynku pracy” - (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o celu zbierania danych osobowych, prawie wglądu do 
swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności lub obowiązku podania danych.  

 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że 
dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  
 

Miejscowość, data  
Podpis  

 
Złożenie niniejszego formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. Osoby, które 
w wyznaczonym terminie dostarczą wypełniony formularz – po weryfikacji formalnej danych w nim zawartych, 
zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną lub otrzymają informację o nie spełnieniu kryteriów dostępu 
opisanych w regulaminie rekrutacji. 

 

Data przyjęcia formularza  
 godzina: 

Podpis osoby przyjmującej  
 

 

 


