
 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗАЯВКИ 
 

Проєкт: „ЗАХІДНОПОМОРСЬКА АКАДЕМІЯ КОМПЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ” № RPZP.08.10.00-32-K001/19 

 

 
 

 

№ Дані кандидата/тки заповнюємо ДРУКОВАНИМИ літерами / позначити свій вибір знаком „X”  

1 Ім'я та прізвище  
 

2 Дата народження  

Скільки років 
виповнилося на момент 
приєднання до проєкту 

 

3 Адреса проживання 

Вулиця  
Номер будинку / 

квартири 
 

Населегий 
пункт 

 Поштовий індекс  

4 Електронна адреса  Номер телефону  

5 

Проваджу зареєстровану 
господарську діяльність 
і/або працюю фермером 

  ТАК       НІ   -      якщо ТАК, напишіть: NIP: ………………………………………………………..……. 
 

Найменування організації 
(підприємства): ………………………………………………………..…………….…………………………………………………………… 

 

 

6 Я працевлаштований 

  ТАК       НІ   -      якщо ТАК, напишіть: NIP: ………………………….…………………………..……. 

Найменування організації 
(підприємства): ………………………………………………………..…………….…………………………………………………………….. 

 

 

7 
Я інвалід (встановлена 

інвалідність) 

  ТАК       НІ           якщо ТАК, чи є особливі потреби, пов'язані з курсом? 

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

 

 

8 

  

 

  КУРС IC3 - 60 годин 
  ADOBE PHOTOSHOP – 60 годин 
  AUTODESK – 60 годин 
  MICROSOFT OFFICE SPECJALIST WORD – 70 годин 
  MICROSOFT OFFICE SPECJALIST EXCEL – 70 годин 
  MTA WINDOWS SERVER – 70 годин 
  MTA NETWORKING FUND. – 70 годин 
  MTA AZURE FUND. – 70 годин 
  MTA WINDOWS FUND. – 70 годин 
  ПРОГРАМУВАННЯ „C” - 80 годин 
  ПРОГРАМУВАННЯ „C++”  -  80 годин 
  ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON – 80 годин 
  КУРС EC COUNCIL ETHICAL HACKING ASSOCIATE - 80 годин 

Я, що нижче підписався(лася) заявляю, що хочу добровільно взяти участь у проєкті та: 

1. Вищенаведені дані відповідають дійсності. 
2. Надаю згоду на обробку моїх персональних даних для цілей набору, залишаючи за собою право на доступ до них, 

виправлення або усунення згідно зі ст. 6 ч. 1 літ. c та ст. 9 ч. 2 літ. g Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 

2016/679. 

3. Мене поінформовано, що Інформаційне застережнення про обробку персональних даних Бенефіціяром, тобто EURO 

CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE PIOTR SIBILSKI, доступне на веб-сайті www.eurocapitaldotacje.pl. 
4. Мене поінформовано, що „Проєкт співфінансується з бюджету Європейського Союзу в рамках Європейського 

соціяльного фонду”. 

5. Я ознайомився(лася) з Правилами набору та участі в Проєкті і пристаю на їхні умови. 
 

 
……………………………………………….…….………… 

 

Населений пункт і дата 

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

 

РОЗБІРЛИВИЙ ПІДПИС КАНДИДАТА/ЕКИ 
 

Ідентифікаційний номер 
формуляра 

…………………………………/8.10/WZ 
Дата надходження 

формуляра 

 

http://www.eurocapitaldotacje.pl/

