
Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu „Wakacyjny Staż 2022”. 

 

Formularz zgłoszeniowy można składać najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2022 r. 
 

 

 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 
 

(formularz zgłoszeniowy do wypełnienia jedynie w formie elektronicznej  

na stronie internetowej Projektu www.wakacyjnystaz.pl ) 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Preferowane staże 
1. - - wybierz staż --                                                                                                                                         ▼ 

2. - - wybierz staż --                                                                                                                                         ▼ 

3. - - wybierz staż --                                                                                                                                         ▼ 

4. - - wybierz staż --                                                                                                                                         ▼ 

5. - - wybierz staż --                                                                                                                                         ▼ 

□ W przypadku niezakwalifikowania się do powyższych firm proszę o przydzielenie mnie do innej 

firmy z listy fundatorów 

 

Preferowane forma stażu 

Zdalna 
Mieszana 

(praca hybrydowa) 

Na miejscu –  

w siedzibie Fundatora Stażu 

 

Twoje dane 
Imię 

Nazwisko 

PESEL 

*Obcokrajowców oraz osoby nieposiadające numeru PESEL prosimy o kontakt z Koordynatorem 

Projektu  

Telefon 

Email 

Adres zamieszkania 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

 

Wykształcenie 

Rok studiów 

- - wybierz - - ▼ 

Pełna nazwa uczelni 

 

Pełna nazwa wydziału 

 

Pełna nazwa kierunku 

 

Pełna nazwa specjalizacji (opcjonalne) 

 



Fakultet 1 

Rok studiów 

- - wybierz - - ▼ 

Pełna nazwa uczelni 

 

Pełna nazwa wydziału 

 

Pełna nazwa kierunku 

 

Pełna nazwa specjalizacji (opcjonalne) 

 

 

 

 

Języki obce (opcjonalne) 
Angielski □ podstawowy □ średni  □ bardzo dobry 

Niemiecki  □ podstawowy □ średni □ bardzo dobry 

Rosyjski □ podstawowy □ średni □ bardzo dobry 

Francuski □ podstawowy □ średni   □ bardzo dobry 

Hiszpański □ podstawowy □ średni □ bardzo dobry 

Inny ………………………… □ podstawowy □ średni  □ bardzo dobry 

 

Umiejętności (opcjonalne) 

Znajomość aplikacji □ MS Word/Writer 

□ MS Excel/Calc 

□ MS PowerPoint/Impress 

□ AutoCAD 

Inne: □ Prawo jazdy kat. B 

 

Inne wymagania lub 

cechy nieuwzględnione 

wyżej 

 

 
List motywacyjny oraz CV  
 
 
 

 

 

*List motywacyjny nie może zawierać danych wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r . 

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019r. poz. 1781) 

Załącznik 
Przyjmujemy pliki w formatach: doc, docx, pdf, rtf, png, jpg., odt. Maksymalny rozmiar pliku to 

2MB. 

CV*    
                               

                                    Nie wybrano pliku 

 

* CV nie może zawierać danych wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r . o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2019r. poz. 1781) 

dodaj fakultet 

Wybierz plik 

Uzasadnij krótko swoją kandydaturę 

 

 



Ankieta 
Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o Projekcie Wakacyjny Staż? 

 

 

 

□  Zaznacz wszystko 

 

□  Akceptuję „Regulamin Projektu Wakacyjny Staż 2022” i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) przez 

Prezydenta Miasta Gdańska reprezentowanego przez Miasto Gdańsk, Urząd Miejski w Gdańsku, 

Wydział Polityki Gospodarczej, Referat Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości, w celu obsługi 

zgłoszenia i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich 

danych i ich poprawiania. 

 

□  Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych Fundatorom Staży w celu prowadzenia 

rekrutacji oraz zawarcia i wykonania umowy zatrudnienia na staż. 

 

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt V „Regulaminu 

Projektu Wakacyjny Staż 2022” w celach promocji Projektu „Wakacyjny Staż 2022”.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

wyślij zgłoszenie 


