
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  

„SŁOWA BEZ METRYKI NA KIELECCZYŹNIE” 
 

1 Nazwisko:  
   

2 Imię:  
   

3 Płeć:  Mężczyzna  Kobieta 
   

4 Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok):  -  -   

   

5 Numer PESEL:            

   

6 Nazwa reprezentowanej instytucji:  
 

7 Adres zamieszkania:  

 Miejscowość:  
   

 Ulica  
   

 Numer domu:  Numer mieszkania:  

   

 Kod pocztowy:  Poczta:  

   

   

8 Dane kontaktowe:  

 Numer telefonu:  
   

   

 Adres e-mail:  
   

 

   

data wypełnienia  podpis osoby zgłaszającej się do 

projektu 



 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „SŁOWA BEZ METRYKI NA KIELECCZYŹNIE” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest TOWARZYSTWO ZIEMI 

SAMSONOWSKIEJ, mające siedzibę w: Samsonów-Dudków 8, 

26-050 Zagnańsk. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE 

L Nr 119, s. 1. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

realizacji projektu „SŁOWA BEZ METRYKI NA KIELECCZYŹNIE”, ewaluacji, kontroli, 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Ojczysty-dodaj do ulubionych 

2020. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;  

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 



 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja, niżej podpisana/y, pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą oświadczam, że:  

1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „SŁOWA BEZ METRYKI NA KIELECCZYŹNIE” 

realizowanym przez TOWARZYSTWO ZIEMI SAMSONOWSKIEJ na podstawie umowy 

zawartej z NARODOWYM CENTRUM KULTURY (numer umowy:…………………………………….).  

2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym 

do projektu są zgodne z prawdą.  

3. Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne przewidziane w projekcie „SŁOWA BEZ 

METRYKI NA KIELECCZYŹNIE”. 

4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt „SŁOWA BEZ METRYKI NA 

KIELECCZYŹNIE”, jest dofinansowany ze środków Programu Ojczysty-dodaj do ulubionych 

2020. 

5. Jestem świadoma/y, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą 

nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi. Pisemne 

usprawiedliwienie nieobecności przekażę osobie prowadzącej zajęcia w celu uzupełnienia 

dokumentacji Projektu. 

 

……………………………………….………………………… ………………………………………..………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 


