
Projekt grantowy (mikroprojekt) pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice” w ramach projektu „Obywatel.IT  - program rozwoju 

kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim  i opolskim” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe 

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice” 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

imię i nazwisko: …………………………………………….. 

 

data urodzenia: …………………………………………….. 

 

niniejszym oświadczam, że: 

- deklaruję uczestnictwo w projekcie grantowym pn. „Rozwój kompetencji 
cyfrowych w Gminie Włodowice” w ramach projektu „Obywatel.IT  - program 
rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych                            
w województwie śląskim i opolskim” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych”; 

- zostałem/am poinformowany/a, że projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych                        
w Gminie Włodowice” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                             
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

 

- zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pn.  „Rozwój 
kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice”, przyjmuję do wiadomości                               
i zobowiązuję się do jego przestrzegania; 

 

- należę do grupy osób uprawnionych do skorzystania ze wsparcia zgodnie                               
z Regulaminem uczestnictwa w projekcie tj. ukończyłem/am 25 rok życia oraz 
zamieszkuję na terenie Gminy Włodowice; 

 

- zobowiązuję się do odbycia 12 godzin szkolenia w określonym module 
szkoleniowym (zakresie tematycznym); 

 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
na potrzeby projektu. 

 

 

 



Projekt grantowy (mikroprojekt) pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice” w ramach projektu „Obywatel.IT  - program rozwoju 

kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim  i opolskim” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe 

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

Zakres tematyczny szkolenia (moduł 
szkoleniowy) 

Wybrany temat 
szkolenia* 

Rodzic w Internecie 

 

 

Kultura w sieci 

 

 

Mój biznes w sieci  

Działam w sieciach społecznościowych 

 

 

Moje finanse i transakcje w sieci 

 

 

Rolnik w sieci 

 

 

Tworzę własną stronę internetową 

 

 

Preferowane miejsce szkolenia: Wybrane 
miejsce 
(zaznaczyć „X”) 

Szkoła Podstawowa we Włodowicach,                            
ul. Krakowska 13 

 

Szkoła Podstawowa w Rudnikach, ul. Szkolna 11  

 

*należy wybrać 3 tematy w zależności od stopnia zainteresowania,                     

wg zasady: 

 „1” – temat, którym kandydat/ka jest najbardziej zainteresowany/a, 

„2 i 3” – inne tematy, odpowiednio według stopnia zainteresowania  

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny  

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 

 

 

   …………………………………                          …………………………………………… 

Miejscowość, data                                  podpis uczestnika projektu 

 



Projekt grantowy (mikroprojekt) pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice” w ramach projektu „Obywatel.IT  - program rozwoju 

kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim  i opolskim” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe 

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

Formularz rekrutacyjny 

do projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie 
Włodowice” 

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania:  

Dane uczestników indywidualnych: 

 

Lp. Nazwa 

1 Kraj: 

2 Rodzaj uczestnika: 

3 Nazwa instytucji: 

4 Imię: 

5 Nazwisko: 

6 PESEL: 

7 Płeć: 

8 Wiek w chwili przystąpienia do projektu: 

9 Wykształcenie: 

10 Województwo: 

11 Powiat: 

12 Gmina: 

13 Miejscowość: 

15 Ulica: 

16 Nr budynku: 

17 Nr lokalu: 

18 Kod pocztowy: 



Projekt grantowy (mikroprojekt) pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice” w ramach projektu „Obywatel.IT  - program rozwoju 

kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim  i opolskim” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe 

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

19 Telefon kontaktowy: 

20 Adres e-mail: 

21 Osoba z niepełnosprawnościami: 

22 Osoba z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami 
szkoleniowymi: 

 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą                     
i stanem faktycznym. 

 

 

…………………………………                      …………………………………………… 

   Miejscowość, data                                              podpis uczestnika projektu 

 

 

 

 


