
 

„Dla siebie, dla innych – młodzi w działaniu” 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu 

Formularz zgłoszeniowy 

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem w projekcie 
„Dla siebie, dla innych – młodzi w działaniu” 

Prosimy wypełnić poniższy formularz  DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. Imię:    

2. Nazwisko:  

3. PESEL:  

4. Miejsce urodzenia:  ............................. Województwo: .......................................................... 
 

5. Wiek:                                                Data urodzenia:  

6. Płeć:                 kobieta                                          mężczyzna 
 

7. Wykształcenie: 

 niepełne podstawowe                          podstawowe 

 gimnazjalne                                            ponadgimnazjalne 

 pomaturalne                                          wyższe 

 

8. Miejsce  zamieszkania: miejscowość: ............................................ kod pocztowy:  ……………………… 
 

ulica: ...................................................................................................  nr domu: …….....  nr lokalu: ........... 
 

gmina: …………………........…      powiat: .........................................  województwo: ................................. 

 

 

9. Telefon komórkowy:     
 

10. Adres poczty elektronicznej:  

 
 
 

11. Oświadczam, że jestem: 

 Osobą uczącą się w dwóch ostatnich latach danego etapu edukacji (zaznacz, jeśli jesteś w ostatniej lub 
przedostaniej klasie liceum/technikum bądź na ostatnim lub przedostatnim roku studiów pierwszego 
stopnia/drugiego stopnia)* 

 osobą z niepełnosprawnością; 

 osobą zamieszkałą na terenach wiejskich; 

 wychowankiem pieczy zastępczej; 

 wychowankiem/absolwentem młodzieżowego ośrodków socjoterapii lub ośrodka wychowawczego; 

 wychowankiem/absolwentem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub ośrodka szkolno-
wychowawczego; 

 wychowankiem/absolwentem zakładu poprawczego; 
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 wychowankiem/absolwentem schroniska dla nieletnich; 

 matką przebywającą w domu samotnej matki; 

 osobą młodą opuszczającą zakład karny lub areszt śledczy. 

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

                          Czytelny podpis osoby kandydującej** 

 

12. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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) (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – w celach związanych z realizacją, promocją, 

upowszechnianiem, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją projektu. 

13. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału Projekcie „Dla siebie, dla innych – młodzi w działaniu” o 

prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania  

i usuwania. 

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

   Czytelny podpis osoby kandydującej** 

14. Oświadczam, iż:  

 

a. wszystkie dane i informacje podane w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i 

zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować o ich ewentualnej zmianie,  

b. zapoznałem/-łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dla siebie, dla innych – młodzi w 

działaniu” oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania i w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie 

deklaruję swój systematyczny udział we wsparciu przewidzianym w projekcie,  

c. spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie i zgłaszam chęć udziału w projekcie „Dla siebie, dla innych – młodzi 

w działaniu”, 

d. wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą pocztową, telefoniczną oraz elektroniczną,  

e. zostałem/-am poinformowany/-a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych i 

etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia i sytuacji społecznej,  

f. zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na 

rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, Działanie 1.4 

 Młodzież solidarna w działaniu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

g. akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem do projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę w nosił/-

a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do realizatora projektu. 

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

Miejscowość i data 
 

 
                …......................................................                
              Czytelny podpis osoby kandydującej

*  Osoba zakwalifikowana do projektu zobowiązana jest do dostarczenia zaświadczenia wydanego przez szkołę/uczelnię/placówkę 

edukacyjną potwierdzającego uczenie się w dwóch ostatnich latach danego etapu edukacji.  

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej formularz powinien zostać podpisany przez uczestnika oraz prawnego opiekuna. 


