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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Nowe szanse i możliwości” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 
„Nowe szanse i możliwości” 

 
 

Proszę wypełnić poniższy formularz. Proszę nie opuścić żadnego punktu.  

W przypadku kategorii do wyboru proszę wstawić w odpowiednim miejscu znak X. 

 
 

1. Imię i nazwisko 

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

2. Płeć        kobieta     mężczyzna 

3. Data urodzenia  ……..…………………………..  Miejsce urodzenia …………………………………………………………. 

4. Pesel        

5. Wiek w chwili przystąpienia do projektu: ………..………..…………………………………………………………………. 

6. Adres stałego zamieszkania: 

Ulica ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr domu …………..……… nr mieszkania ………………..… kod pocztowy …………………..…………………………… 

Miejscowość …………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

Powiat …………………………………………………………………..………………………..……………………………………………. 

Województwo ………………………………………………………………….……………………………………...………………….. 

7. Adres tymczasowego zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania): 

Ulica ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr domu …………..……… nr mieszkania ………………..…… kod pocztowy …………………..………………………… 

Miejscowość …………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

Powiat …………………………………………………………………..………………………..……………………………………………. 

Województwo ………………………………………………………………….……………………………………...………………….. 

8. Dane kontaktowe: 

Telefon ....................………………………………… Adres e-mail ..…...……………………………………………………… 

9. Ubezwłasnowolnienie: 

        tak                  nie               częściowe          całkowite 

10. Wykształcenie: 

        niższe niż podstawowe    podstawowe    gimnazjalne    policealne 

        ponadgimnazjalne            wyższe 
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11. Przynależność do grupy docelowej: 

 osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia                      
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,                   
tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                           
o pomocy społecznej: 
 
(ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc                     
w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością,                   
o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, trudność                            
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja 
kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna); 

 osoba, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym: 

(w szczególności: bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia 
psychicznego, długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
zwolnieni z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 
osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych; w/w którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie  
są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji 
powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym  
i rodzinnym); 

 osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą oraz rodzina  przeżywająca 
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

(wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół 
planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. 
System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki                                                   
i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców); 

 osoba nieletnia, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji                  
i  przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich: 

(wobec nieletnich sąd rodzinny może: udzielić upomnienia, zobowiązać dookreślonego postępowania,                                
a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz 
pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do 
uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do 
powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania 
alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia, - ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców 
lub opiekuna, - ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo 
osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego, - zastosować nadzór kuratora, - skierować do 
ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi                                
o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją 
lub instytucją, - orzec zakaz prowadzenia pojazdów, -orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem 
czynu karalnego, - orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej 
zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim, - orzec umieszczenie              
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w zakładzie poprawczym, - zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu 
rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym  i opiekuńczym, z wyłączeniem 
umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej); 

 osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

 osoba z niepełnosprawnością– osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020: 

 I grupa inwalidzka- całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji/znaczny stopień    
niepełnosprawności 

  II grupa inwalidzka- całkowita niezdolność do pracy/umiarkowany stopień niepełnosprawności 

  III grupa inwalidzka- częściowa niezdolność do pracy/lekki stopień niepełnosprawności  
 

 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby                                              
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

 rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie 
pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

 osoba niesamodzielna: 

(osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku                              
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego); 

 osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: 

(bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności                           
i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne 
formy wykluczenia mieszkaniowego: - bez dachu nad głową [osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach],                 
- bez miejsca zamieszkania [osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet], 
schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, 
osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności, specjalistyczne zakwaterowanie wspierane,                 
- niezabezpieczone zakwaterowanie [osoby posiadające niepewny najem], - nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 
[konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe- lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu 
krajowego, skrajne przeludnienie]); 

 osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; 

 osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

 osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej: 

(np. osoba zamieszkująca obszary wiejskie lub osoba bez wykształcenia): 

 Podać jakiej ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 osoba odbywająca karę pozbawienia wolności 

 

12. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

a) osoba bezrobotna: 

(osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, definicja nie 

obejmuje studentów studiów stacjonarnych) 

   tak           nie 

zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy: 

                 tak           nie 

  osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku  

           osób w wieku poniżej 25 lat  

  osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku  

           osób w wieku 25 lat i więcej. 

b) osoba bierna zawodowo: 

(osoba nie pracuje i nie jest bezrobotna np. osoby będące na urlopie wychowawczym, studenci studiów  

stacjonarny, dzieci i młodzież do 18 r.ż.)      

   tak           nie 

c) osoba ucząca się, studiująca: 

   tak           nie 

d) osoba uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu: 

(osoba bierna zawodowo, która nie uczy się i nie szkoli) 

   tak           nie 

e) osoba uboga pracująca : 

(osoba wykonująca pracę za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania                            

z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo) 

   tak           nie 

wykonywany zawód/stanowisko………………………………………………………………………………… 

miejsce zatrudnienia…………………………………………………………………………………………………… 
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13. Oświadczam, że posiadam prawo do (zaznaczyć odpowiednie pole): 

  zasiłku dla bezrobotnych 

  świadczenia przedemerytalnego  

  zasiłku przedemerytalnego  

  renty strukturalnej 

  renty socjalnej 

  renty z tytułu niezdolności do pracy  

  emerytury  

  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 

  innego świadczenia ………………………………………………………………………………………………….. 

 
14. Czy osoba deklaruje chęć współpracy w ramach projektu: 

    

   tak           nie 

 

 

 

......................................................... ......................................................................... 

         MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                 CZYTELNY  PODPIS * 

 
*W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez osobę ubezwłasnowolnioną sądowo, oświadczenie 
powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna.

 

 

 
Na podstawie dogłębnej analizy sytuacji osoby/rodziny postanowiono: 
 

  Zakwalifikować Pana/ią ………………..…………………………………………………………………..do uczestnictwa w projekcie 
 

  Zakwalifikować Pana/ią ………………..………………………..na listę osób rezerwowych do uczestnictwa w projekcie 
 

 Odrzucić kandydaturę Pana/i ………………..…………………………………………………do udziału w projekcie z uwagi na: 
 

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

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

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

Zespół kwalifikacyjny: 
 
……………………………………....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu   „Nowe szanse i możliwości” 

 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA/TKI  
 
1. Oświadczam, że jestem / nie jestem* zdolny/a do czynności           

cywilnoprawnych.  Jeśli nie – konieczne dane do opiekuna prawnego:  
 Imię i nazwisko 
 
 Dane kontaktowe 
 
 
2. Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszym formularzu, są zgodne  

z prawdą. W przypadku podania danych niezgodnych z prawdą zobowiązuję się do pokrycia 

kosztów finansowych spowodowanych poświadczeniem nieprawdy, przestępstwo z art. 271 

Kodeksu Karnego. 
 
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Nowe szanse 

i możliwości” i spełniam warunki uczestnictwa. 

 

4. Oświadczam także, iż zostałem/am poinformowany/a, że projekt: „Nowe szanse 

i możliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie IX., Poddziałanie 9.1.1. 

 
5.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji do projektu 
„Nowe szanse i możliwości”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z 2018  poz. 1000 z późniejszymi zmianami. 

 

6. Oświadczam, że równolegle nie biorę udziału w tych samych formach wsparcia  

 w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

 Funduszu Społecznego Działanie IX. 

 

7. Oświadczam, że jako uczestnik/czka projektu „Nowe szanse i możliwości” zobowiązuje się do 

dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągniecie efektywności społeczno-

zatrudnieniowej i/lub uczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych związanych z określeniem 

osiągniętych wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................          ......................................................................... 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                              CZYTELNY PODPIS *  

    
* W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną sądowo, oświadczenie powinno 
zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu   „Nowe szanse i możliwości” 
 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. :„ Nowe szanse i możliwości” przyjmuję do wiadomości, iż: 

  
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. 

Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@slaskie.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), w 

szczególności: 

 udzielenia wsparcia, 

 potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,  

 monitoringu, 

 ewaluacji, 

 kontroli, 

 audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, 

 sprawozdawczości, 

 rozliczenia projektu, 

 zachowania trwałości projektu, 

 archiwizacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzeniem   Parlamentu   

Europejskiego   i   Rady   (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej 

zwane: Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

5. Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Beneficjentowi – Miasto Świętochłowice, 

podmiotom realizującym projekt na zlecenie beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej ul Katowicka 

35, 41-600 Świętochłowice (Lider projektu)¸ Centrum Integracji Społecznej ul. Sądowa 1, 41-600 

Świętochłowice (Partner projektu) oraz innym podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta będą 

uczestniczyć w realizacji projektu. 

  

mailto:kancelaria@slaskie.pl
mailto:daneosobowe@slaskie.pl


 

 

Nowe szanse i możliwości. 
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  

w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja  
str. 8 

 

6. Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 

administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt.3, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub 

inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku 

korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), 

bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących 

archiwizacji dokumentów. 

8. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. B RODO, ma prawo odmówić usunięcia 

moich danych osobowych. 

10. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

11. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:    
1) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 

pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem. 

2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 

rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem. 

3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym ewaluacje/ 

analizy/ ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych gromadzonych 

i przetwarzanych wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, 

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-

2020, zgodnie z Rozporządzeniem   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)  2016/679 z dnia 27 

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

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
.......................................................... ......................................................................... 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                            CZYTELNY  PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*  
 
 
 
* W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną sądowo, oświadczenie 
powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna
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