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Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu 

 

 

 Formularz rejestracyjny  

 
dot. rejestracji na kurs „Odzież robocza i ochronna- nowoczesne rozwiązania  

i zasady certyfikacji” 
 

Wypełnienie formularza jest warunkiem udziału w kursie „Odzież robocza i ochronna- nowoczesne 
rozwiązania i zasady certyfikacji”. Po wypełnieniu formularza i spełnieniu warunków udziału w 
projekcie zostaniesz zarejestrowany na kurs.  

Pola obowiązkowe do wypełnienia oznaczone zostały gwiazdką.  

Dane uczestnika: 

Imię* 

Nazwisko* 

PESEL 

Płeć* 

Wiek* 

Wykształcenie* 

Dane teleadresowe: 

Miejscowość * 

Kod pocztowy* 

Ulica* 

nr budynku, nr lokalu* 

kraj* 

województwo* 

powiat 

gmina 



 

2 

                                                                                                                                                                                                    
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  

Funduszu Społecznego „Innowacje: odzież robocza i ochronna- nowoczesne  

rozwiązania i zasady certyfikacji” POWR.03.01.00-00-W076/18-00 

 

adres e-mail* 

nr telefonu* 

 

Oświadczam, iż przynależę do minimum jednej z poniższych grup docelowych w projekcie (proszę 

zaznaczyć minimum jedną właściwą odpowiedź)* 

 producenci odzieży specjalnego przeznaczenia, 

 pracownicy wykwalifikowani w kierunkach tekstylnych i odzieżowych,  

 pracownicy firm odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów bhp,  

 osoby chcące rozpocząć studia na kierunkach odzieżowych i tekstylnych  

 użytkownicy odzieży ochronnej i roboczej,  

 projektanci odzieży specjalnego przeznaczenia, w tym głównie ochronnej i roboczej 

 

Dodatkowe informacje: 

Status na rynku pracy* 

Wykonywany zawód 

Nazwa zakładu pracy 

Czy należysz do mniejszości narodowej lub etnicznej, jesteś migrantem, osobą obcego pochodzenia?* 

Tak  Nie  Odmawiam udzielenie odpowiedzi 

Czy jesteś osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań?** 

Tak  Nie  Odmawiam udzielenie odpowiedzi 

Czy jesteś osobą z niepełnosprawnościami?* 

Tak  Nie  Odmawiam udzielenie odpowiedzi 

Czy jesteś osobą w niekorzystnej sytuacji społecznej?* 

Tak  Nie  Odmawiam udzielenie odpowiedzi 
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WYMAGANE ZGODY : 

 Zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu projektu* 

 Zapoznałem się i akceptuję oświadczenie uczestnika projektu- Załącznik nr 1 do Regulaminu* 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – Załącznik nr 2 do Regulaminu* 

 

 

 

 

 


