ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
w projekcie pn. „Świat w 3D – kwalifikacje przyszłości” numer RPZP.08.06.00-32-K129/17 realizowanym
przez Bardins Spółka z o. o., współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja,
Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach
kształcenia zawodowego.
Imię i Nazwisko:

Płeć:

Data urodzenia:
kobieta

mężczyzna

Adres zamieszkania:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Czy posiada Pani/Pan orzeczenie o niepełnosprawności?
Nie

Tak

Czy jest Pani/Pan osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim?
Nie

Tak

Czy ma Pani/Pan specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności związane z uczestnictwem
aw szkoleniu?
Nie
Tak
(Proszę podać jakie):
…………………………………………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………………….
✓ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celu obsługi
administracyjnej związanej z procesem rekrutacji do projektu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia weryfikację zgłoszenia i udział w
projekcie.
✓ Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Bardins sp. z o.o. jako Administratora w celach
marketingowych, tj. przesyłania mi oferty handlowej Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym oferty szkoleniowej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Nie wyrażam zgody.
Wysyłając formularz zgłoszeniowy potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz treścią
Klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
Do projektu zgłaszam się z własnej inicjatywy, chcąc zdobyć, uzupełnić lub podnieść kwalifikacje.

…………...……………………..……………………
data, czytelny podpis

Biuro projektu: Bardins Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, e-mail: projekty@bardins.pl , tel. 914040946.

OŚWIADCZENIE
dotyczące kryteriów kwalifikowalności

Imię
Nazwisko
Płeć
Osoba z niepełnosprawnościami
(posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności)*

□ Kobieta

□ Mężczyzna

□ TAK

□ NIE

Oświadczam, że w momencie zgłoszenia do projektu „Świat w 3D – kwalifikacje przyszłości”:
mam ukończone 18 lat

□ TAK

□ NIE

mieszkam w województwie zachodniopomorskim**

□ TAK

□ NIE

pracuję w województwie zachodniopomorskim

□ TAK

□ NIE

uczę się w województwie zachodniopomorskim

□ TAK

□ NIE

……………………………………
data

…..…………….…………………………..…
(czytelny podpis)

* w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć kserokopię lub skan
dokumentu.
** zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Biuro projektu: Bardins Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, e-mail: projekty@bardins.pl , tel. 914040946.

ANKIETA
motywacji i samooceny
…..................................................................................................................................
/imię i nazwisko/

1. Najbardziej interesuje mnie tematyka (proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 szkolenia):
a) Projektowanie 3D od podstaw
b) Komputerowe projektowanie jachtów i łodzi
c) Druk 3D w praktyce
d) Komputerowe projektowanie biżuterii
e) Skanowanie 3D i fotogrametria cyfrowa

2. Jestem zainteresowany / zainteresowana odbyciem szkolenia w:
a) Szczecinie
b) Koszalinie

3. Moje preferencje dot. organizacji zajęć:
a) preferuję zajęcia w tygodniu
b) preferuję zajęcia w weekendy
c) nie mam preferencji

4. Moje preferencje dot. wyżywienia:
a) preferuję dania mięsne
b) preferuję dania bezmięsne
c) nie mam preferencji

5. Korzystałem / korzystałam już z programu Rhinoceros w stopniu:
a) podstawowym
b) zaawansowanym
c) nie znam tego programu

6. Mam doświadczenie w modelowaniu 3D w innym programie niż Rhinoceros
a) tak, w .......................................................
b) nie

Biuro projektu: Bardins Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, e-mail: projekty@bardins.pl , tel. 914040946.

7. Korzystałem / korzystałam już z drukarki 3D
a) tak
b) nie
8. Korzystałem / korzystałam już ze skanerów 3D
a) tak
b) nie

9. Mam doświadczenie w skanowaniu 3D na podstawie zdjęć
a) tak
b) nie

10. Zdobyte umiejętności przydadzą mi się:
a) w pracy
b) w szkole / na uczelni
c) w zdobyciu zatrudnienia
d) w poszukiwaniu nowej pracy
e) do realizacji mojego hobby
f) inne, jakie? …................................................................................

11. O szkoleniach w ramach projektu „Świat w 3D – kwalifikacje przyszłości” dowiedziałem / dowiedziałam się:
a) ze strony internetowej lub profilu na facebooku Bardins Sp. z o.o.
b) z ogłoszenia w Internecie
c) od znajomych
d) inne (jakie?) …...........................................................................................

Biuro projektu: Bardins Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, e-mail: projekty@bardins.pl , tel. 914040946.

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do
biura projektu przy ul. Cyfrowej 6 w Szczecinie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:
projekty@bardins.pl.
Dostarczenie wypełnionego formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się
do udziału w projekcie. Liczba miejsc jest ograniczona.
Informację o wyniku rekrutacji Koordynator projektu przekaże mailem lub telefonicznie
w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentów zgłoszeniowych.
W przypadku pytań dotyczących projektu prosimy kontaktować się z p. Elżbietą Burzyńską
pod numerem telefonu (91) 4040946.

Biuro projektu: Bardins Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, e-mail: projekty@bardins.pl , tel. 914040946.

