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1. Rolnik - tak/nie
2. osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy . tak/nie
W tym: dlugotrwale bezrobotna - tak/nie ,

inne - tak/nie
J. osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - tak/nie
W tyrn: długotrwale bezrobotna - tak/nie '(

inne - taMnie
.1. Bierna zawodowo - tak/nie
W tym : inne - tak/nie

osoba ucząca się . tak/nie
osoba nieuczestnicZącaw kształceniu lub szkoleniu - tak/niej. osoba pracująca _ tak/nie

Nazwa i adres zakłaclu prac.y

W tym : osoba pracująca w administracji rządowej - tak/nie
osoba pracu.jąca w administracji samorządowej - tak/nie
innę - tak/nie

osoba pracu.jąca w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie (MMŚP) - (clo 250 osób) - tak/nie
osoba pracująca w organizacji pozarządowej . tuk/nie
osoba prowadząca działalność na własny rachunek - tak/nie
osoba pracująca w duĄm przedsiębiorstwie (powyżej f50 osób) - tak/nie
osoba pracująca na stanowisku ...........

" N||odzież - pon iżej 25 |at - osoby bezrobotne nieprzerw anie przez okres ponad 6 miesięcy.
Dorośli (25 lat Iub więcej) _ osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad l2 miesięcy

I. oświadczam, że:
Zapoznałem/łam się z Regulaminem i ząsąrJąmi udziału w w/w projekcie i wyrażam wolę na ttczestnichyo
v'nint.
Zgodnie z y,yruogami jestem uprawniony do uczestnictwa v: projekcie.
Ztlstułem,/łam poinformowany/nu, że projekt jest jinunsowan! ze śrottków t]nii Europe.jskiej z
E urop ej s k iego F u nd uszu Sp ołe czne g o.

Wyrażclm zgodę na udział v, postępowąniu rekrutcłcyjnym,
Mąm świadomośc, że egzctmin tnoże odbywać się w miejscclwclści inne.j od mctjegcl miejsca ząmieszkanią.

2,oświadczum, że noim miejscem
- zilmieszkaniu (w rozumieniu kodeksu cywilnego, Art. f5. Micjscem zamieszkania osoby fizyczncj jest
nriejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.),
- pobytu - osoby bezdomne
jest :

(proszę prlduć nazv,ę miej,scrltvości i adres) ( osoby bezdomne - miejscowość)
3. oświutlcrum, ie ww. dane sq zgodne z prawdq i zostałem,/am pouczony,/a o odpowiedziulności zu skłatlanie
danych nieprawdziwych
1. Deklaruję dobrowolnq chęć przystąpienia z dniem dzisiejszym z własnej inicjatyll,y w charakterze (Jczestnika
do projekttt ,,Język ungielski z c:ertyfikatem dla mieszkańctjw małych nliejsci:ow,ości Pomorzą', realizoyr,anego przez
Cenlrttm Ncntczania,Ięzykóu, Obcych I,IoRTo]v I Piotr Robert Szmigiel poza gocLzinami prucy.

Data Uczestnika projektuPodpis

Proiekt v,spółJinclnsowąny ze środków Unii Europejskiej w ramcłch Europejskiego Fttncluszu Społecznego


