
 

          
 

 

                                                                                     

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Młody gastronom-start do kariery zawodowej” 
współfinansowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego  
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODY 

GASTRONOM - START DO KARIERY ZAWODOWEJ” 
 

DDaattaa  wwppłłyywwuu  ffoorrmmuullaarrzzaa  ddoo  BBiiuurraa  PPrroojjeekkttuu  ………………………………………………………………  ppooddppiiss  
…………………………………………………………………………  ((wwyyppeełłnniiaa  pprraaccoowwnniikk  pprroojjeekkttuu))    
DDaattaa  rroozzppoocczzęęcciiaa  uuddzziiaałłuu  ww  pprroojjeekkcciiee::__  __  //  __  __  //  __  __  __  __ 

Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie „Młody gastronom - start do kariery 
zawodowej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 
 

Tytuł projektu „Młody gastronom - start do kariery zawodowej” 

Nr projektu 09.04.00-18-0007/16 

Priorytet, w ramach  którego 
realizowany jest projekt: 

IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie w ramach, którego 
realizowany jest projekt 

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

 Beneficjent (Lider Projektu  
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

Warszawa 

 Partner Projektu  Powiat Dębicki, Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy 

Miejsce  przyjmowania 
formularzy zgłoszeniowych,  

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy 

Termin realizacji  projektu od 01.09.2016 r. do 28.02.2018 r. 

  

Dane osobowe kandydata : 

Imię(imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

PESEL: Wiek w chwili  przystąpienia do projektu: 

Dane adresowe kandydata: 

Miejscowość :  Ulica:    Powiat:   

Kod pocztowy:  Poczta:  Miasto/Wieś* 

Nr tel. stacjonarnego: Nr tel. komórkowego: E-mail: 

Szkoła:  

Klasa:  Kierunek:  



 

          
 

 

                                                                                     

Deklaruje chęć udziału w następujących formach wsparcia– należy wybrać co najmniej 

5 form wsparcia, obowiązkowo należy wskazać doradztwo zawodowe. 

Forma wsparcia TAK NIE Uwagi  

Staże zawodowe     

Zajęcia pozalekcyjne:    

warsztaty z języka angielskiego branżowego    

warsztaty z języka niemieckiego branżowego    

Zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe 
(warsztaty, kursy, szkolenia, koła 
zainteresowań): 

   

warsztaty z dietetyki    

kursu animacji czasu wolnego(kurs przeznaczony 
wyłącznie dla uczniów pow. 18 r.ż.) 

   

Kurs „baristyczny”    

Kurs „Barmański” (kurs przeznaczony wyłącznie 
dla uczniów pow. 18 r.ż.) 

   

Warsztaty z carvingu 
   

Warsztaty "florystyczne w gastronomii" w tym 
dekoracja stołu 

   

Warsztaty sommelierskie (kurs przeznaczony 
wyłącznie dla uczniów pow. 18 r.ż.) 

   

warsztaty z cukiernictwa 
   

Warsztaty kulinarne  z szefami kuchni 
   

warsztaty z organizowania, planowania i realizacji 
produkcji gastronomicznej 

   

warsztaty z oceniania jakości żywności oraz jej 
przechowywania; sporządzania i ekspedycji 
potraw i napojów oraz planowania i oceny 
żywienia (w podziale na bloki tematyczne) 

   

inteligentnych specjalizacji oraz specjalizację 
podkarpackiego - "Jakość życia" 

   

warsztaty "Z branżą gastronomiczną za pan brat"    

warsztaty z Savoir-vivre    

Wyjazd na Targi HoReCa Kraków    

Wyjazd na targi EURO GASTRO    

Zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim – wykłady 
w ramach 4 bloków tematycznych 

   

Zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim – 
laboratoria  

   



 

          
 

 

                                                                                     

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnik/uczestniczka Projektu posiada status ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy 
2. Uczestnik/uczestniczka Projektu może wziąć udział w kilku formach wsparcia. 
3. Dla każdego/każdej z 160 uczestników/uczestniczek obowiązkowo przewidziane zostały 

następujące formy wsparcia: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe, 
warsztaty, koła zainteresowań, zajęcia wyjazdowe. 

4. W stażach zawodowych może wziąć udział 140  uczestników.  
5. O kwalifikacji uczestnika na poszczególne formy wsparcia w projekcie decyduje komisja 

rekrutacyjna.  
6. Udział w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny i dobrowolny. 
7. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018.  
8. Poszczególne zajęcia rozpoczną się zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie 

internetowej Beneficjenta i Partnera Projektu oraz na tablicy lub na stronie internetowej lub u 
koordynatora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy. 

9. Tryb prowadzenia Projektu – terminy, godziny – ustala Beneficjent w porozumienia z Partnerem 
Projektu. 

10. Uczestnik/uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do obecności w 100% wybranych zajęć 
dodatkowych Projektu. 

11. Punkt 10 nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionych (zaświadczenie lekarskie). 
12. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą dochodzenia przez Beneficjenta zwrotu 

poniesionych kosztów. 
13. Uczestnik/uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do wypełnienia testów i ankiet ewaluacyjnych 

dostarczonych przez Beneficjanta  w trakcie zajęć dodatkowych oraz podpisywania się na listach 
obecności. 

 

 

 

________________________                                         ________________________________ 

Data, miejsce                                                                                 czytelny podpis kandydata  

 

 

 

________________________                                         ______________________________________ 

Data, miejsce       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

      (w przypadku kandydata niepełnoletniego) 

 

 
 
 
 


