
Zat<lcznik nr 1 

. . . . . . . . .... Erasmus+ 
FORMULARZ ZGtOSZENIOWY KANDYDATA/ KANDYDATKI DO UDZIAtU W PROJEKCIE 

"DZISIA.I DOSWIADCZENIE - JUTRO ZATRUDNIENIE - ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE DLA 

UCZNIOW SZK6t POWIATU GtOGOWSKIEGO" 

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus + Akcja 1 Mobilnosc edukacyjna i finansowany 

jest ze srodk6w Unii Europejskiej . 

DANE KANDYDATA! KANDYDATKI DO UDZIAtU W PROJEKCIE: 

IMI~/IMIONA 

NAZWISKO 

PEtNA NAZWA SZKOtY I KLASA ....... ... .... ... ... ... .. .............. .... .. ... ......... .... ................... .. .. .. ..... .. ..... . 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

ULiCA ........... .... .. ....... .... .. ... ............... ... ............ ...... NR DOMU .... ... ... .. .. NR LOKALU ............. . 


KOD POCZTOWY ....... ....................... .......... ........ ... . MIEJSCOWOSC .................. ......... .. .. ......... .. . 


NUMER TELEFONU ...... ..... .... .. ..... ........ .... ..... ....... .. 


DOKUMENTY: 
SERIA ............ .......... .. NUMER DOWODU OSOBISTEGO ....... ........ .. ........ ... .. . 


SERIA .............. .... ...... NUMER PASZPORTU 


DATA I CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/ KANDYDATKI DO UDZIAtU W PROJEKCIE 

DANE RODZIC6W! OPIEKUNOW PRAWNYCH 

IMI~ I NAZWISKO 

NUMER TELEFONU 

E-MAIL 

DATA I CZYTELNY POD PIS RODZICOW/ OPIEKUNOW PRAWNYCH 



1. 	 Wyraiam ch~c uczestnictwa w projekcie pn. "DZISIAJ DOSWIADCZENIE - JUTRO 

ZATRUDNIENIE - ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNI6w sZK6t POWIATU 

GtOGOWSKIEGO" realizowanym w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilnosc 

edukacyjna. 

2. 	 Oswiadczam, ie zapoznatem/tam si~ z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 

akceptuj~ jego postanowienia i spetniam kryteria uprawniajqce do udziatu w projekcie. 

3. 	 Zostatem/ tam poinformowany/a, ie uczestnicz~ w projekcie realizowanym w ramach 

programu Erasmus + i finansowanym ze srodkow Unii Europejskiej . 

4. 	 Wyraiam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku na 

potrzeby Projektu. 

5. 	 Oswiadczam, ie jestem swiadomy, ie udziat w Projekcie wiqi~ si~ z wyjazdem na 28 dni do 

Niemiec w terminie wskazanym przez Projektodawc~. 

6. 	 Pouczona/y 0 odpowiedzialnosci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za sktadanie 

oswiadczen niezgodnych z prawdq potwierdzam wtasnor~cznym podpisem prawdziwosc 

podanych informacji. 

Gtogow, dn ....... .............................. .. 


czytelny pod pis kandydata/ kandydatki czytelny pod pis rodzic6w/opiekun6w prawnych 

ZGODA RODZIC6W! OPIEKUN6w PRAWNYCH 

1. 	 Wyraiam zgod~ na uczestnictwo mojego syna/ corki/ podopiecznego* na udziat w projekcie 

pn. "DZISIAJ DOSWIADCZENIE - JUTRO ZATRUDNIENIE - ZAGRANICZNE PRAKTYKI 

ZAWODOWE DLA UCZNI6w sZK6t POWIATU GtOGOWSKIEGO" realizowanym w ramach 

Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilnosc edukacyjna. 

2. 	 Jestem swiadomy/ swiadoma, ie w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji mojego syna/ 

corki/podopiecznego* z udziatu w projekcie lub uzasadnionego usuni~cia z projektu mog~ 

zostac obciqiony/a kosztami poniesionymi na organizacj~ jego/jej udziatu w projekcie . 

Gtogow, dn ....... .. .............. ...... ........ .. 


czytelny podpis rodzic6w/opiekun6w prawnych 

* niepotrzebne skreslic 

Stro"a 2 formularza 




