
         
 
                    

 

ZAKORZENIENI. Edycja 2ZAKORZENIENI. Edycja 2

Zgłoszenie do projektu
Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w projekcie jest bezpłatny.

IMIĘ I NAZWISKO (WYRAŹNIE DRUKOWANYMI)
 
 
 
WIEK (ZAZNACZ PRZEDZIAŁ WIEKOWY)
 
                                   pomiędzy 10 a 59 lat             
 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA:  
 
GMINA:  
 
TELEFON (skorzystamy jedynie w wypadku zmiany zajęć, niemożności dojechania prowadzącego na 
warsztaty, zdarzeń losowych) 
 
 
Co może Ci utrudniać udział w projekcie? (Napisz nam o swoich (potencjalnych) trudnościach 
i potrzebach, a postaramy się wziąć je pod uwagę podczas organizacji zajęć.)
 
                  Niepełnosprawność           
 

 
Twoje dane osobowe zamieszczone w powyższym formularzu zostaną wykorzystanie tylko i wyłącznie na potrzeby projektu 
“ZAKORZENIENI. Edycja 2”. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych:
zgodę na zbieranie, przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby projektu „ZAKORZENIENI. 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne prawo wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem przez Fundację „W rozwoju” wykonywanych podczas zajęć 
realizowanych w ramach projektu „ZAKORZENIENI. Edycja 2” dofinansowanego w ramach Programu ASOS w 2018 r. Zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i 
promocji projektu „ZAKORZENIENI. Edycja 2.” 
 

Data i podpis…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 
Deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie pn. „
w projekcie. Zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie. W przypadku zakwalifikowania do 
projekcie deklaruje wolę uczestnictwa w działaniach projektu. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych 

Data i podpis…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 

ZAKORZENIENI. Edycja 2 ZAKORZENIENI. Edycja 2 

Zgłoszenie do projektu 
„ZAKORZENIENI. Edycja 2” 

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w projekcie jest bezpłatny.

IMIĘ I NAZWISKO (WYRAŹNIE DRUKOWANYMI) 

WIEKOWY) 

omiędzy 10 a 59 lat                  powyżej 60 roku życia 

TELEFON (skorzystamy jedynie w wypadku zmiany zajęć, niemożności dojechania prowadzącego na 

Co może Ci utrudniać udział w projekcie? (Napisz nam o swoich (potencjalnych) trudnościach 
i potrzebach, a postaramy się wziąć je pod uwagę podczas organizacji zajęć.) 

Niepełnosprawność                  Preferencje godzinowe: 

Twoje dane osobowe zamieszczone w powyższym formularzu zostaną wykorzystanie tylko i wyłącznie na potrzeby projektu 
zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych:

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby projektu „ZAKORZENIENI. 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). 

odpłatne prawo wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem przez Fundację „W rozwoju” wykonywanych podczas zajęć 
realizowanych w ramach projektu „ZAKORZENIENI. Edycja 2” dofinansowanego w ramach Programu ASOS w 2018 r. Zgoda obejmuje 

, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i 

Data i podpis…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie pn. „ZAKORZENIENI. Edycja 2” i oświadczam, że spełniam kryteria wymagane do udziału 
w projekcie. Zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie. W przypadku zakwalifikowania do 
projekcie deklaruje wolę uczestnictwa w działaniach projektu. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych 

Data i podpis…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 201

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

TELEFON (skorzystamy jedynie w wypadku zmiany zajęć, niemożności dojechania prowadzącego na 

Co może Ci utrudniać udział w projekcie? (Napisz nam o swoich (potencjalnych) trudnościach  

Twoje dane osobowe zamieszczone w powyższym formularzu zostaną wykorzystanie tylko i wyłącznie na potrzeby projektu  
zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby projektu „ZAKORZENIENI. Edycja 2”, zgodnie 

odpłatne prawo wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem przez Fundację „W rozwoju” wykonywanych podczas zajęć 
realizowanych w ramach projektu „ZAKORZENIENI. Edycja 2” dofinansowanego w ramach Programu ASOS w 2018 r. Zgoda obejmuje 

, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i 

Data i podpis………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

” i oświadczam, że spełniam kryteria wymagane do udziału  
w projekcie. Zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie. W przypadku zakwalifikowania do udziału w 
projekcie deklaruje wolę uczestnictwa w działaniach projektu. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS). 

 
 

Data i podpis………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

w Ministerstwa Rodziny, Pracy  
Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 


