Tarnobrzeg,........................

DYREKCJA
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Kopernika 5
39 – 400 Tarnobrzeg

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Proszę o przyjęcie mnie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
(wypełnić drukowanymi literami)

1.

NAZWISKO.......................................................................................................................................................................................

2.

IMIONA.............................................................................................................................................................................................

3.

TELEFON..........................................................................................................................................................................................

4.

TELEFON KONTAKTOWY (DO CZŁONKA RODZINY) ..................................................................................................................
WYBRANA KWALIFIKACJA (proszę wstawić znak X):


B. 05 Montaż systemów suchej zabudowy



B. 06 Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich



B. 07 Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych



B. 08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych



B. 09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych



B. 18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich



E. 08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych



M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych



M. 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych



M. 20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi



MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych

5.



MG. 20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi



BD14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich



BD05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

KANDYDAT, KTÓRY W WYNIKU REKRUTACJI ZOSTAŁ PRZYJĘTY NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY,
ZOBOWIĄZANY JEST PRZED ROZPOCZĘCIEM KURSU DOSTARCZYĆ ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA MEDYCYNY
PRACY O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO KSZTAŁCENIA W DANYM ZAWODZIE
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Oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem faktycznym.
……………………………………………………..
(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przez Centrum Kształcenia
Praktycznego w Tarnobrzegu, na postawie art. 6 ust. 1 lit a, przez okres 1 roku lub cofnięcia zgody.
……………………………………………………..
(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez
Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu na postawie art. 6 ust. 1 lit a do czasu cofnięcia zgody.
……………………………………………………..
(podpis)

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym obowiązującym w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Tarnobrzegu wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).
……………………………………………………..
(podpis)
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