Załącznik nr. 6 ”- Zakres formularza rekrutacyjnego do Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pt.:
„Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”

Wzór elektronicznego formularza uczestnictwa
Wybór szkolenia: Tytuł i termin
1.
2.

Kraj
Nazwisko

3.

Imię (Imiona)

4.

Nr PESEL

5.

6.

Płeć (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):
□ kobieta
□ mężczyzna
Wiek

7.

Wykształcenie (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):
□ wyższe
□ inne- jakie

8.

Adres e-mail:

9.

Telefon kontaktowy:
Prosimy o podanie telefonu komórkowego, jeżeli chcecie Państwo otrzymać wiadomość SMS w przypadku
konieczności odwołania szkolenia przez Organizatora.
W przypadku braku numeru telefonu komórkowego- brak możliwości wysłania wiadomości SMS
□ numer telefonu komórkowego
□ numer telefonu stacjonarnego

10. Miejscowość zamieszkania
11. Kod pocztowy
12. Województwo
13. Powiat
14. Gmina
15. Ulica
16. Numer budynku
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17. Numer lokalu
18. Jestem zatrudniony/a w sądzie mającym swą siedzibę w apelacji łódzkiej/ warszawskiej (proszę zaznaczyć
odpowiednie pole):
□ apelacja łódzka
□ apelacja warszawska
19. Nazwa sądu i dokładny adres:
Proszę wpisać dokładnie wg poniższego wzoru: np. Sąd w Warszawie , Wydział….,
20. Jestem zatrudniony/a w sądzie (zaznaczyć odpowiednie pole)
□ apelacyjnym
□ okręgowym
□ rejonowym
21. Stanowisko (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):
□ sędzia
□ asesor sądowy
□ referendarz sądowy
□ asystent sędziego
22. Oświadczam, iż specjalizuję się w prawie (proszę zaznaczyć odpowiednie pola)
□ cywilnym
□ gospodarczym
□ karno- gospodarczym
23. Oświadczam, iż posiadam zgodę prezesa sądu/przełożonego (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):
W przypadku braku zgody nie może Pan/i wziąć udziału w szkoleniu w ramach Projektu
□ tak
□ nie
24. Preferowanym sposobem komunikacji z Organizatorem jest:
□ e-mail
□ kontakt telefoniczny

25. Zgłaszam zapotrzebowanie na nocleg (w przypadku osób, których miejsce zamieszkania jest min.50 km od
miejsca szkolenia)
□ tak
□ nie
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26. Status osoby na rynku pracy
□ osoba pracująca
w tym:
□ osoba pracująca w administracji rządowej
□ osoba pracująca w administracji samorządowej
□ osoba pracująca w MMŚP
□ osoba pracująca w organizacji pozarządowej
□ osoba prowadząca działalność na własny rachunek
□ osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
□ inne

27. Czy należy Pan/Pani do mniejszości narodowej lub etnicznej jest Pan/Pani migrantem lub osobą obcego
pochodzenia?
□ tak
□ nie
□ odmowa podania informacji
28. Czy jest Pan/Pani osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań?
□ tak
□ nie

29. Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnościami?
□ tak- jakie?
□ nie
□ odmowa podania informacji
30. Czy jest Pan/Pani osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących?:
□ tak
□ nie
w tym gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu:
□ tak
□ nie
31. Czy jest Pan/Pani osobą żyjącą w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu?
□ tak
□ nie
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32. Czy jest Pan/Pani osobą pozostającą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione w
punktach 25-29)?
□ tak
□ nie
□ odmowa podania informacji

33. Czy jest Pan/Pani osobą, która wymaga specjalnych potrzeb? (np. dot. specyficznych potrzeb w zakresie
wyżywienia, zakwaterowania lub związanych z niepełnosprawnościami):
□ tak –jakie?................................................
□ nie
34. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz U nr 133 poz.883, wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych oraz oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
(Zgoda na przetwarzanie danych osobowych złożona na etapie rekrutacji do projektu, jest warunkiem
niezbędnym do uczestnictwa w projekcie)
□ tak
□ nie
35. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatora w celach
informacyjnych i promocyjnych projektu :
W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora szkolenia należy wypełnić
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
□ tak
□ nie
36. Oświadczam, że nie uczestniczyłem/am w innych szkoleniach organizowanych w ramach Projektu
□ tak
□ nie
37. W przypadku zakończenia udziału w projekcie szkolenia:
□ certyfikat potwierdzający udział w projekcie odbiorę osobiście w Biurze Projektu Organizatora
□ proszę o przesłanie certyfikatu na adres zamieszkania, o którym mowa w pkt. 10-16
□ proszę o przesłanie certyfikatu na inny adres (proszę podać):

38. Akceptuję założenia Regulaminu
(w przypadku wyboru opcji „nie”, nie może Pan/i być objęty/a wsparciem w ramach projektu
□ tak
□ nie
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