
 
 
 
 
 
 

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru 

i  uczestnictwa w projekcie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

pn. „Wąbrzeźno on –line” 

 

 

Rodzaj beneficjenta uprawnionego do udziału w projekcie 

(proszę zaznaczyć  X  tylko  jedną grupę) 

 

□  Grupa I - Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym 

□  Grupa II - Dzieci i młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3                 

w Wąbrzeźnie z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny 

miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok 

udziału  w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny 

miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym 

publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym   

□   Grupa  III - Osoby z grupy 50 +, których przeciętny miesięczny dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno- 

– rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS  

□ Grupa IV- Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe  

upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub 

systemu świadczeń rodzinnych  

 
 

 

DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

 

Imię i nazwisko  

 

Data urodzenia  

 

Miejsce urodzenia  

PESEL  

 

Wiek  

Płeć  

K 

M 

Rodzaj, seria i nr 

dokumentu 

tożsamości 

 

 

 

 

 

 



Adres zameldowania 

Ulica  

 

Nr  

Miejscowość  

 

Kod 

pocztowy 

 

Adres zamieszkania ( wypełnić jeśli inny niż adres zameldowania) 

Ulica  Nr domu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Dane kontaktowe 

Telefon  

Adres e-mail  

Oświadczenie o niepełnosprawności ( wypełnić jeśli dotyczy- tylko GRUPA I) 

Stopień 

niepełnosprawności 

(zaznaczyć x) 

Znaczny Umiarkowany Ważne do 

…………………………….. 

Rodzaj 

niepełnosprawności 

 

 

 

DANE DZIECKA ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU ( JEŚLI DOTYCZY – GRUPA I             

i GRUPA II ) 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  Miejsce 

urodzenia 

 

PESEL  Wiek  

Płeć K                

M 

Szkoła, do 

której uczęszcza 

 

Klasa  

Adres  zameldowania 

Ulica  Nr  

Miejscowość  Kod 

pocztowy 

 

Adres zamieszkania ( wypełnić jeśli inny niż adres zameldowania) 

Ulica  Nr  

Miejscowość  Kod pocztowy   

Oświadczenie o niepełnosprawności ( wypełnić jeśli dotyczy - tylko GRUPA I) 

Stopień 

niepełnosprawności 

(zaznaczyć x) 

Znaczny Umiarkowany 

 

Ważne do 

…………………………….. 

Rodzaj 

niepełnosprawności 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I A 

 

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia                     

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam,             

że wszystkie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 



2. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie ma komputera i nie ma dostępu 

do Internetu. 

3. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem naboru i uczestnictwa  w projekcie 

pn. „Wąbrzeźno – on-line”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

4. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że niniejszy Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

5. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest 

jednoznaczne z przyjęciem mnie do projektu. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że Ubiegającemu się, który nie zostanie zakwalifikowany do 

udziału w Projekcie,  nie przysługuje odwołanie. 

8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu                       

i sprawozdawczości projektu pn. „Wąbrzeźno on – line”, realizowanego przez Gminę 

Miasto Wąbrzeźno w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do przetwarzania przez Realizatorów 

projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania zmian, uzupełnienia            

i usunięcia. 

9. Udzielam Gminie Miasto Wąbrzeźno nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem moim, lub mojego dziecka 

biorącego udział w Projekcie pn. „Wąbrzeźno on-line”, bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, 

obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, 

wyłącznie w celu informacji i promocji Projektu. 

 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………… 
/miejscowość, data/      /czytelny podpis Wnioskodawcy*/ 

 

*w przypadku osób niepełnoletnich Formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic lub opiekun prawny osoby 

niepełnoletniej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


