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Nr wniosku:........................................... 

 

Sz. P. ...................................................... 

ul.  ......................................................... 

26-600 Radom 
  
 
 

W związku z rozpoczęciem przygotowań do organizacji szkoleń dla beneficjentów ostatecznych 
projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym’’, 
zgodnie z §7 ust. 4 i 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, prosimy o wypełnienie ankiety 
oraz dostarczenie jej w terminie do 8 czerwca 2012r.  do Urzędu Miejskiego w Radomiu --- pokój 
nr 19, 52 lub 73B. Ankietę można również odesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Radomiu, 
Wydział Teleinformatyczny, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom. 

Dane zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby Projektu tj. przygotowania 
szkoleń dla beneficjentów ostatecznych oraz budowy infrastruktury technicznej i stanowią 
uzupełnienie złożonego przez Państwa wniosku o uczestnictwo. 

UWAGA!  
Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.  
W szkoleniu może wziąć udział Główny Wnioskodawca lub inna osoba z jego gospodarstwa domowego.  
WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE ANKIETY DO URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU JEST OBOWIĄZKOWE 
ZGODNIE Z §7 ust. 5 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 

A N K I E T A    NR 1  

1. Czy uczestnik szkolenia jest głównym Wnioskodawcą: 

�  TAK �  NIE 

 

...................................................................................................     �����������               

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA SZKOLENIA   
   WYZNACZONEGO PRZEZ GŁÓWNEGO WNIOSKODAWCĘ                                                                            (NUMER PESEL UCZESTNIKA SZKOLENIA) 
 

Niniejszym oświadczam, że wyznaczam ww. osobę na uczestnika szkolenia: 
                                                                                   

                                    ............................................................................................................... 
                                                          Data i  czytelny podpis Głównego Wnioskodawcy  

2. Czy uczestnik szkolenia jest osobą: 

� uczącą się dziennie 
�  uczącą się 
zaocznie 

� studiującą 
dziennie 

�  studiującą zaocznie 

�  pracującą 
�  pracującą na 
zmiany 

�  bezrobotną  

Inne:  
............................................................................................................................................................................................................................... 

CD. NA ODWROCIE 
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3. Proponowane dni i godziny uczestnictwa w szkoleniach (proponowane dni i godziny uczestnictwa 
w szkoleniach mają jedynie charakter poglądowy i mogą ulec zmianie): 

� poniedziałek- piątek do godziny 16:00 � poniedziałek- piątek po godzinie 16:00 

� sobota, niedziela - cały dzień 

4. Czy uczestnik szkolenia jest osobą niepełnosprawną? 

�  TAK �  NIE  

5. Czy z uwagi na niepełnosprawność istnieje potrzeba dowozu uczestnika do miejsca szkolenia? 

�  TAK �  NIE 

Jeśli TAK podać powód: 
                                        .............................................................................................................................................................................. 

6. Czy z uwagi na niepełnosprawność istnieje potrzeba przeprowadzenia szkolenia indywidualnego w domu 
(tylko w przypadku uzasadnionego braku możliwości uczestniczenia w szkoleniach grupowych)? 

�  TAK �  NIE 

Jeśli TAK podać powód: 
                                        ................................................................................................................................................................................ 

7. Rodzaj niepełnosprawności osoby biorącej udział w szkoleniu: 

� osoba  
niewidoma 

�  osoba  
niedowidząca 

�  osoba  
niedosłysząca 

�  osoba głucha lub  
głuchoniema 

� osoba chora psychicznie 

�  osoba z  upośledzeniem narządu ruchu (wpisać jakie np. niedowład kończyn dolnych, kończyn górnych itp.): 
........................................................................................................................................................................................................................................... 

�  inne (wpisać jakie): 
                                       .............................................................................................................................................................................................. 

8. Czy osoba biorąca udział w szkoleniu porusza się na wózku inwalidzkim: 

�  TAK �  NIE 

9. Czy lokal w którym ma być zlokalizowane przyłącze internetowe znajduje się: 

 
�  w domku jednorodzinnym/ 
zabudowa szeregowa 
 

 
�  w bloku do 4 pięter/ kamienica 
 
Podać piętro.................................... 
 

� w bloku powyżej 4 pięter 
 
Podać piętro.................................... 

10. Ilość dzieci w gospodarstwie domowym w wieku 0-6 lat:  

11. Ilość dzieci uczących się/ studiujących w gospodarstwie domowym w wieku 
7-25 lat: 

 

12. Ilość osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym:  

13. Ilość osób będących na emeryturze lub rencie w gospodarstwie domowym:  

14. Aktualny numer telefonu:  

Prosimy zakwalifikowanych uczestników o zgłaszanie wszystkich zmian teleadresowych tj. adresu zamieszkania, numeru 

telefonu służącego do kontaktu Biura Projektu z Wnioskodawcą oraz zmian dot. uczestnika szkolenia.  


