
 

 

 

 
 
 

Projekt pod nazwą: „@KTYWNY SENIOR w sieci!” jest dofinansowany ze środków finansowych  
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018. 

 

 

 
 
 
 

Strona 1 z 1 

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„@KTYWNY SENIOR w sieci” 
 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

imię (imiona) i nazwisko 
 

 

 

 
 

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr ……………………………………………………, wydanym przez: …………………………………………..……………………………………………, 
 

 

 

 

 

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie pn.: „@KTYWNY SENIOR w sieci”, 

realizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” 

z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Kosynierów 20 lok. 5 

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

 

Oświadczam jednocześnie, że: 

1. Zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji uczestników Projektu „@KTYWNY SENIOR w sieci”; 

2. Spełniam kryteria rekrutacji określone Regulaminem naboru, a w szczególności, że ukończyłem(am) 60. rok 

życia i mieszkam na terenie Gminy Brzeszcze; 

3. Zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa w cyklu warsztatów oraz wizycie studyjnej  

i w pozostałych formach wsparcia uczestników; 

4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu; 

5. Zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą; 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez realizatora Projektu, który jest jednocześnie 

Administratorem moich danych osobowych, tj.: Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” z siedzibą  

w Brzeszczach przy ul. Kosynierów 20 lok. 5. Zostałem poinformowany(a) o prawie wglądu do przetwarzanych 

danych osobowych, ich modyfikacji, a także możliwości żądania ich usunięcia. 

7. Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku przez realizatora Projektu w celach dokumentacyjnych,  

a także na jego publikację w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………………………………… 

                  miejscowość i data      czytelny podpis 

urodzony (a) dnia 
D D M M R R R R 

w ………………………..…………………………………..……………………………….. 

PESEL: 
           

zamieszkały(a) 
  

- 

   

………………………..………………………………………, ul. ………………………..……………………………………………………………………..…… 

  imiona rodziców: ……………………………………………………………………………………………………, nazwisko rodowe: ………………………………………………………………………………………..………….. 

  nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………, adres e-mail: ……………………………………………………………….…………………………………………………..………….. 


