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ANKIETA ZGŁOSZENIOWA 
 

„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” 
realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

 
 

Niniejszym deklaruję chęć udziału w projekcie „Ja w internecie. Program szkoleniowy 

w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 Płeć  

5 Wiek w chwili 

przystąpienia do projektu 

 

6 Wykształcenie  

7 Województwo  

8 Powiat  

9 Gmina  

10 Miejscowość  

11 Kod pocztowy  

12 Ulica  

13 Nr budynku  

15 Nr lokalu  

16 Telefon kontaktowy  

17 Adres e-mail  
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19 Jestem: □ osobą pracującą 

□ bezrobotną 

□ studentem   

□.emerytem/rencistą 

20 Posiadam 

orzeczoną 

niepełnosprawność:  

□ tak 

□ nie 

 

21 Posiadam 

komputer 

□ tak 

□ nie 

 

22 Posiadam 

dostęp do 

Internetu 

□ tak 

□ nie 

 

23 Korzystam z 

Internetu 

□ tak 

□ nie 

24 Obawiam się 

korzystania z 

Internetu 

□ tak 

□ nie 

 

25 Posiadam ePUAP □ tak 

□ nie 

 

Oświadczenie 

a) Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą (zobowiązuję się przedłożyć do 

wglądu dokument potwierdzający moją tożsamość). 

b) Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie                    

i będę stosować się do jego zapisów przez cały okres mojego udziału w projekcie. 

c) Wyrażam zgodę na wszelkie ankiety, badania ewaluacyjne, które odbędą się przed 

rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu zajęć. 

d) Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                

i budżetu państwa. 

e) Oświadczam, iż w przypadku niezakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę 

wnosił żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do organizatora projektu. 

 

....................................………………………………………….. 

Data i czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu 


