Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej
w ramach programu „Erasmus+”.
Nr projektu: 2017-1-PL01-KA204-038693
Czas trwania projektu: 1 grudnia 2017 - 31 maja 2019r.

!
Formularz aplikacyjny uczestnika projektu Eco-SMART Edukacja dla zrównoważonego rozwoju turystyki regionalnej.
Prosimy o odesłanie formularza w formie elektronicznej lub papierowej
w pełni wypełnionego i podpisanego.

!
Termin zgłoszeń upływa: 16.02.2018
Jeśli aplikacja zostanie zaakceptowana, Koordynator projektu odeśle
e-mailowo podpisany formularz aplikacyjny.

!
I - Dane identyfikacyjne projektu
!
Tytuł projektu

Eco-SMART - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
turystyki regionalnej.

Instytucja
koordynująca

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
Tenczynek, Ul. NA Grobli 42, 32-065 Krzeszowice

Czas trwania projektu

01.12.2017 – 31.05.2019

!

II - Dane identyfikacyjne uczestnika

!
!

II.1. Dane kontaktowe
Tytuł (Pan/Pani)

Imię

Nazwisko
Adres
Kod pocztowy

Miasto

Kraj
Nr telefonu
Komórka
E-mail

!!
!!
!!
!
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II.1. Pozostałe informacje

!

Wiek (zaznacz
odpowiedni przedział
wiekowy)

18 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61+

Narodowość
Zawód (jeśli ma
zastosowanie)/
emerytura/bezrobotny/
a?
Czy brał/-a Pan/Pani
wcześniej udział w
międzynarodowych
projektach?
Dlaczego chciałby Pan /
chciałaby Pani wziąć
udział w projekcie?

!!
!!
!!
!

Znajomość języka
angielskiego(A1,A2,B1,
B2,C1,C2)
Znajomość innych
języków obcych w
mowie
Rozumienie innych
języków obcych
Proszę wypisać
dodatkowe informacje,
jeśli jest jeszcze coś
czym chciałby Pan /
chciałaby Pani się
podzielić?
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Aplikant:

!
!
!

Potwierdzam, że rozumiem i zamierzam stosować się do poniższych zasad i reguł:
1. Koordynator Projektu wybierze uczestników zgodnie z wymaganiami
uzgodnionymi z Partnerami Projektu włączając minimalną liczbę uczestników.
2. Aplikant może zostać wybrany, odrzucony lub wpisany na listę rezerwową.
3.

!!

!

Podpisując ten dokument aplikant zobowiązuje się do:
a) uczestnictwa w działaniach projektu w czasie całego trwania projektu.
b) w wypadku wybrania:
i. uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach i działaniach grupy
projektowej;
ii. stosowania się do wszystkich uzgodnień co do uczestnictwa
w projekcie i dołożenia wszelkich starań tak aby projekt zakończył
się sukcesem;
iii. wypełnienia formularza ewaluacyjnego na zakończenie projektu.
c) w wypadku wybrania ale rezygnacji z uczestnictwa, przedstawienia dowodu
siły wyższej uniemożliwiającej wzięciu udziału w projekcie.
d) w wypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania projektu lub
rezygnacji z uczestnictwa i braku przedstawienia dowodu siły wyższej
uniemożliwiającej wzięciu udziału w projekcie zwrócenie kosztów
poniesionych na rzecz uczestnika przez Koordynatora projektu.

Rejestracja uczestnictwa w projekcie oznacza, że uczestnik projektu upoważnia Partnerów Projektu,
Komisję Europejską i Narodową Agencję do bezpłatnego korzystania ze zdjęć, filmów i nagrań
z wizerunkiem lub głosem uczestnika we wszelkiego rodzaju publikacjach, transmisjach telewizyjnych
lub komunikacji przez internet w celach informacyjnych lub edukacyjnych tylko. Te fotografie, filmy
i nagrania dźwiękowe mogą być zawarte i zarchiwizowane w internetowej bazie danych Unii
Europejskiej, dostępnej bezpłatnie dla społeczeństwa online.

! !
!!
!

Data: ………………………………………

Podpis: ……………………………………………………………………

Koordynator Projektu
Potwierdzam, że kandydat został zaakceptowany do uczestnictwa w projekcie
i Koordynator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikowi jak najlepsze
doświadczenie z projektu.
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!
!
!

Tytuł projektu: ……..………………………………………………………………………………………………………………..
Data: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Lokalizacja: ……………………………………………………………………………………………..……………………………
Data: ………………………………………

Podpis: ……………………………………………………………
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