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FORMULARZ REKRUTACYJNY NA WARSZTATY W RAMACH PROJEKU 

„Prawa cudzoziemców – prawa człowieka” (zgłoszenia indywidualne)  

Proszę o czytelne wypełnienie formularza. 
 

DANE OSOBOWE Imię i nazwisko: 

Data i miejsce urodzenia: 

ADRES DOMOWY Proszę podać adres zamieszkania (adres, kod , województwo). 

Ulica, nr domu, nr mieszkania: 

Kod, miasto (poczta): 

KONTAKT  

 

 

Proszę podać dane kontaktowe. 

Kontaktowy numer telefonu: 

Kontaktowy adres e-mail: 

AKTUALNE  

MIEJSCE PRACY 

Proszę podać dane zakładu pracy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). 

Nazwa: 

Adres: 

Telefon/fax: E-mail: 

UWAGI Proszę  określić wymagania dietetyczne oraz wskazać inne potrzeby (np. nocleg, zwrot kosztów dojazdu) 
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OCZEKIWANIA 

WZGLĘDEM 

WARSZTATÓW 

Proszę opisać, jaką wiedzę, umiejętności chce Pan/Pani zdobyć lub doskonalić poprzez uczestnictwo w warsztatach. (maks. 

800 znaków ze spacjami) 

 

 

 

 

ŹRÓDŁO 

INFORMACJI  

O WARSZTATACH 

Proszę wskazać źródło, z którego uzyskał/a Pan/ Pani informacje o warsztatach. 

 Strona internetowa projektu  E-mail  
Inne/jakie? 

………………………………………….. 

 Facebook  Pracodawca 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu „Prawa cudzoziemców 

– prawa człowieka”  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

Miejscowość, data 

 

 

Podpis 

 

 

Proszę o wydrukowanie i podpisanie formularza, a następnie przesłanie faksem na numer 34 387 12 39 lub zeskanowanie i przesłanie na adres mailowy: 

biuro@pimis.pl  

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną o tym poinformowane telefonicznie bądź e-mailowo i poproszone o potwierdzenie chęci 

udziału w zajęciach. 
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