Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
realizowany na zasadach Programu Erasmus+.

Formularz rekrutacyjny projektu „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe”
nazwisko
imię (imiona)
PESEL
adres zamieszkania:
ulica, nr domu, nr lokalu
kod pocztowy, miejscowość
adres email
telefon kontaktowy

osobisty:

rodzica /
opiekuna:

zawód, którego się uczysz

szkoła, w której się uczysz:

nazwa …………………………………………………………….
adres ……………………………………………………………….

pracodawca (dotyczy uczniów
mających praktyki w zakładzie
pracy):

nazwa firmy: …………………………………………………………..
adres …………………………………………………………………….
telefon …………………………………………………………………..

znajomość języka obcego
(jaki język i jaki poziom)

Oświadczam, że:
1. zostałem poinformowany, że projekt „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe”
finansowany jest w ramach Programu PO WER,
2. zobowiązuję się do wzięcia udziału w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym
organizowanym przez Fundację Learn Co z siedzibą przy ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław,
3. wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych do systemu Mobility – Tool w celu przygotowania
dokumentu Europass – Mobilność, Europass – Paszport Językowy i złożenia raportu oraz do
przetwarzania moich danych osobowych,
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Learn Co z siedzibą przy ul.
Legnickiej 65, 54-206 Wrocław, w związku z realizacją projektu „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne
staże zawodowe", zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133,
poz. 883); niniejsza zgoda dotyczy też możliwych, późniejszych działań promocyjnych dotyczących
realizacji projektu,

5. udzielam Fundacji Learn Co z siedzibą przy ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław, nieodwołalnego
i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania wizerunku na zdjęciach realizowanych
podczas trwania projektu, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje utrwalanie,
obróbkę oraz wykorzystanie, powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, w celu zgodnym
z realizacją projektu,
6. zobowiązuję się do postępowania zgodnie ze wskazówkami zespołu projektowego, koordynatora
projektu, opiekuna podczas stażu,
7. zobowiązuję się do wydatkowania pieniędzy podczas pobytu na stażu zgodnie ze wskazówkami zespołu
projektowego, koordynatora projektu, opiekuna podczas stażu,
8. nie byłem karany/a za przestępstwo oraz nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne.
Do formularza załączam:
- list motywacyjny,
- zgodę pracodawcy na udział w projekcie (dla uczniów mających praktyki w zakładzie pracy),
- zgodę szkoły na udział w projekcie,
- zgodę rodziców/opiekunów na udział w projekcie (w przypadku uczniów niepełnoletnich),
- kopię ostatniego świadectwa szkolnego,
- kopię dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona z danymi osobowymi).

Data, …………………………………………. Miejscowość: ………………………………………………………

Podpis kandydata: ………………………………………………………………………………
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