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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

w projekcie „AKTYWNI na CO DZIEŃ czyli Obywatele w Publicznej Sprawie” 
współfinansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
 

1. Dane osobowe 

Imię/imiona  

Nazwisko  

Płeć  KOBIETA           MĘŻCZYZNA          

PESEL  

Wiek  

Wykształcenie  

2. Adres zamieszkania 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Obszar  MIEJSKI           WIEJSKI    

 MIEJSKO - WIEJSKI                 

Kod pocztowy  

Poczta  

Gmina  
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Powiat  

Województwo  

3. Dane kontaktowe 

Telefon 

kontaktowy 

 

Adres e-mail  

4. 
Czy posiada Pani/Pan 

stopień 

niepełnosprawności? 

 TAK           NIE           

5. 

Czy działa Pani/ Pan 

społecznie? 

Czy pełni Pani/Pan 

 funkcję społeczną? 

 TAK           NIE           

6. 
Jeśli pełni Pani/Pan 

funkcję społeczną, to 

jaką?  

 

7. 

Czy odczuwa Pani/Pan 

potrzebę poszerzania 

wiedzy oraz podnoszenia 

swoich kwalifikacji  

w zakresie? 

a) Komunikacji publicznej 
 TAK           NIE          

b) Partycypacji obywatelskiej  

(współpracy z samorządem) 

 TAK           NIE          

c) Pozyskiwania środków 

unijnych i krajowych 

 TAK           NIE          

8. Zainteresowania (krótki 

opis) 

 

 

 

 

9. 
Dlaczego chce Pani/Pan 

wziąć udział w projekcie? 

(krótki opis)  
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LEGENDA: 

*    - wypełnić drukowanymi literami, niebieskim długopisem 

**  - zaznaczyć  X  w odpowiednim polu 

Świadoma/y odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń potwierdzam, że wszystkie dane 
podane przeze mnie są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) - w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i 
ewaluacją projektu.  

 

 

 

( czytelny podpis osoby składającej  
          formularz zgłoszeniowy ) 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:  
1. Deklaruje wolę uczestnictwa w projekcie pn. „AKTYWNI na CO DZIEŃ czyli Obywatele 
w Publicznej Sprawie”  ” i oświadczam, że spełniam kryteria wymagane do udziału w projekcie;  

2. Zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie;  

3. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie deklaruje wolę uczestnictwa  
w poszczególnych działaniach projektu;  

4. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej i realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  
 

Oświadczam, że: 

 
 Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym;  

 Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych;  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
formularzu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

 Wyrażam zgodę nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć 
z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem 
dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzonym przez Polską Federację 
Zrównoważonego Rozwoju „Meritum” oraz Stowarzyszenie OSP „Modła Nasz Dom” projektu 
pt.  „AKTYWNI na CO DZIEŃ czyli Obywatele w Publicznej Sprawie”. 

 

 

( czytelny podpis osoby składającej · 
formularz zgłoszeniowy) 

 


