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ANKIETA REKRUTACYJNA DO UCZESTNICTWA W OLIMPIADZIE WIEDZY  
O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  

I PONADGIMNAZJALNYCH Z POWIATU DĘBICKIEGO  
W RAMACH PROJEKTU: 

„Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim”, realizowanym przez 
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2011, realizowany w okresie od 01.06.2011 roku do 31.12.2011 roku. 
 

 
 

Wypełnia Organizator konkursu 
 

Data złożenia dokumentów  godzina   
 

 

A. Dane podstawowe - miejsce zameldowania, dane kontaktowe 
 

 

Imiona   

Nazwisko   

Data urodzenia  Miejsce urodzenia   

Adres, ulica  Nr domu  Nr mieszkania   

Kod pocztowy  Miejscowość   

Gmina  Powiat   

Tel. kontaktowy  e-mail:   
 

 

B. Dane dodatkowe - wiek, edukacja 
 

 W chwili składania ankiety rekrutacyjnej:  

 mam:      lat i jestem uczniem szkoły  - gimnazjalnej /  - ponadgimnazjalnej  

uczęszczam do  - przedostatniej klasy /   - ostatniej klasy  

  - innej - jakiej (np. indywidualny tok nauczania):  

 Nazwa szkoły   

 Adres szkoły   

 Kontakt do szkoły  Wychowawca   
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C. Moja firma 
 

W momencie składania ankiety rekrutacyjnej, chciałabym/chciałbym, marzę aby założyć własną firmę 
(można zaznaczyć więcej niż jedną możliwość): 

  - Usługową    - Handlową    - Produkcyjną  

    - inną (jaką) ?   

w następującej branży (można zaznaczyć więcej niż jedną możliwość): 

  - Architektura   - Kontrola jakości  

  - Budownictwo, geodezja   - Księgowość, audyt, podatki  

  - Doradztwo, Konsulting   - Logistyka, spedycja, dystrybucja  

  - Finanse, ekonomia   - Marketing, reklama, public relations  

  - Gastronomia, catering   - Media, sztuka, rozrywka  

  - Grafika, kreacja artystyczna   - Nieruchomości,  

  - Hotelarstwo, turystyka, agroturystyka   - Projektowanie, wdrażanie  

  - Informatyka, nowe technologie   - Szkolenia, edukacja, oświata  

  - Internet   - Inna (jaka) ?:  
 

 

D. Oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie/konkursie, przyczyny uczestnictwa 
 

Można zaznaczyć więcej niż jedną możliwość 

  - W przyszłości chcę założyć własną firmę  - Chcę tylko uzyskać nową wiedzę i umiejętności  

  - Potrzebuje znaleźć swoją drogę w życiu  - Chcę spróbować czy warto być przedsiębiorcą  

  - Planuje studia w tym kierunku  - Widzę w tym sens  

  - Moja koleżanka/mój kolega idzie to ja też  - Chcę zabić wolny czas  

  - Rodzice mi kazali  - Zostałam/em zmuszony do udziału w nim  

  - Jestem ciekawa/ciekawy świata  - Chcę wygrać tą olimpiadę !  

  - Inne (jakie):   
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E. Dlaczego to właśnie Ty miałabyś/miałbyś wziąć udział w olimpiadzie przedsiębiorczości ? 
 

Przekonaj nas własnymi słowami - nie więcej niż 20 zdań: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F. Źródło informacji o projekcie - skąd dowiedziałaś/dowiedziałeś się o możliwości udziału w projekcie 
 

 

  - z plakatu  - z ulotki  - z TV  

  - z billboardu  - od nauczyciela  - od koleżanki/kolegi  

  - z ogłoszenia w prasie (jakiej):   

  - ze strony www (jaka):   

  - inne (jakie):   
   

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z §233 Kodeksu Karnego, oświadczam, że dane 
podane w ankiecie rekrutacyjnej są zgodne z prawdą. Jednocześnie, wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i 
przekazywanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie rekrutacyjnej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z rekrutacją, realizacją, 
monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością projektu „Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w 
powiecie dębickim”, na rzecz Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - instytucji 
nadzorującej projekt. Oświadczam także, iż zostałam/em poinformowana/y, że projekt „Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2011. 
 
 
 
 
 
               ....................................................                                 ........................................................ 
                       miejscowość, data                                                            podpis Uczestniczki/a 
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OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO UCZESTNICTWA W OLIMPIADZIE 
WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU: 

„Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim”, realizowanym przez 
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2011, realizowany w okresie od 01.06.2011 roku do 31.12.2011 roku. 
 

Ja niżej podpisana/y   

zamieszkała/y w   

identyfikująca/y się  - dowodem osobistym   - legitymacją,  o numerze:   

PESEL   

 

deklaruję swój udział w zajęciach jakie zostały zaplanowane w w/w terminie w ramach projektu „Dębica - Małe 
Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” realizowanym przez Stowarzyszenie 
Dębicki Klub Biznesu. 
 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia zgodnie z §233 Kodeksu 
Karnego, oświadczam, że: 
 

a) mieszkam i zameldowana/y jestem na terenie powiatu dębickiego, 
b) zapoznałam/łem się z zasadami udziału w w/w projekcie i zgodnie z wymogami jestem 

uprawniona/y do uczestnictwa w nim, 
c) wszystkie informacje zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są aktualne oraz zgodne z prawdą, 
d) wyrażam zgodę na publikacje zdjęć z moim wizerunkiem podczas przebiegu realizacji 

projektu wykorzystanych w celach związanych z jego promocją. 
 
Jednocześnie potwierdzam, iż znane są mi wszystkie punkty REGULAMINU UCZESTNICTWA W 
„OLIMPIADZIE WIEDZY O PRZEDSIEBIORCZOSCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z 
POWIATU DEBICKIEGO”, które akceptuje i deklaruje ich przestrzeganie. Oświadczam, także że posiadam na 
własność kopię regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
               ....................................................                                 ........................................................ 
                       miejscowość, data                                                    Czytelny podpis Uczestniczki/a 
                                                                                                       w przypadku osoby niepełnoletniej 
                                                                                         dodatkowo podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 


