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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, którego celem jest zebranie danych 

koniecznych do rekrutacji uczestników projektu pt. „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami 

rozwoju lokalnego” realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

finansowanego ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.  

INFORMACJE O KANDYDACIE 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Adres zamieszkania Miejscowość: ………………………………………………………... 

Ulica: ………………………………………………………………... 

Nr domu: ………………… Nr lokalu: ……………………………... 

Kod: …………………. Poczta: …………………………………….. 

Gmina: ………………………………………………………………. 

Powiat: …………………… Województwo: ……………………….. 

Data i miejsce 

urodzenia: 

 

Płeć:  Kobieta  Mężczyzna 
 

Telefon:  

E-mail:  

Pozycja na rynku 

pracy: 

osoba nieaktywna zawodowo  

 rolnik/domownik rolnika 

 osoba aktywna zawodowo  

 inny ……………………………………………………………. 

Działanie, w którym 

deklaruję udział 

 Konferencja 

 Warsztaty
*
  

 Konkurs
*
  

 Publikacja
* 

* reprezentuję grupę z miejscowości ……………………………… 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………… deklaruję gotowość do uczestnictwa 

w projekcie pt. „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego” realizowanym w ramach Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego ze środków publicznych  

pochodzących z budżetu państwa – realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza” w partnerstwie z Centrum Kultury w Troszynie oraz Agencją Przedsiębiorczości Loklanej Justyna 

Balcerzak w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym. 

OŚWIADCZENIA: 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………… oświadczam, że:  

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, ewaluacji, kontroli, 

monitoringu oraz na gromadzenie, przetwarzanie i udostępniania moich danych osobowych (zgodnie                      

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochranie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 

z późn. zm.) przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, 

2) wyrażam zgodę na udostępnienie i wykorzystanie mojego wizerunku do zdjęć, które będą zamieszczane 

na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl oraz wykorzystywane w publikacjach związanych 

z promocją projektu i LGD, 

3) zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w projekcie pt. „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju 

lokalnego” i w pełni go akceptuję, 

4) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń niezgodnych 

z prawdą lub zatajenie prawdy – art. 233 Kodeksu Karnego i niniejszym oświadczam, że dane zawarte 

w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i stanem faktycznym; 

 

 

 

 

………………………………………………………  ………………………………………………………. 
Miejscowość, data  Czytelny podpis kandydata 

 

 

 

 

 

http://www.zascianekmazowsza.pl/

