
 

 

 
Załącznik nr 1                                 

do Regulaminu naboru 

i uczestnictwa w Projekcie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Tytuł projektu: „Wąbrzeźno aktywne w sieci”    Umowa nr: KPL/U/2/2018 

 

SZKOLENIE  
(proszę zaznaczyć właściwe) 

 Grupa I - Tworzę własną stronę internetową 

(blog) 

 Grupa II - Moje finanse i transakcje w sieci  

 Grupa III - Kultura w sieci 

 Grupa IV - Działam w sieciach 

społecznościowych  

(proszę zaznaczyć  X  tylko  jedną grupę) 

 DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię 
 
 

Nazwisko 
 
 

PESEL  

Płeć  Kobieta                            Mężczyzna 

Wykształcenie 
 niższe niż podstawowe    ponadgimnazjalne 
 podstawowe                      policealne 
 gimnazjalne                        wyższe   

Województwo 
 
 

Powiat  

Gmina 
 
 

Miejscowość  

Ulica  
Nr 
domu/lokalu 

 

Kod pocztowy  
 
 

Telefon 
 
 

e-mail  

 

 

………………………………………… …   ……………………………………… 

/miejscowość, data/      /czytelny podpis Ubiegającego się 



 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I A 

 

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

pn. „Wąbrzeźno aktywne w sieci ”, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję 

się do jego przestrzegania. 

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

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

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

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne 

z zakwalifikowaniem mnie do Projektu. 

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

udziału w Projekcie, nie przysługuje odwołanie. 

6. Udzielam Gminie Miasto Wąbrzeźno nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem 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 pn. Wąbrzeźno aktywne w sieci”. 

7. Zobowiązuję się do udziału w szkoleniach komputerowych w ramach wybranego modułu 

szkoleniowego w wymiarze nie mniejszym niż 75 %,  tj. 9 godzin zegarowych. 

 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………… 

/miejscowość, data/      /czytelny podpis Ubiegającego się 

 

 

 

 

 
Załączniki do Formularza: 

 

1. Informacja RODO     TAK □   NIE □ 

 

 

2. Oświadczenie o niepełnosprawności  TAK □  NIE □ 

 
 
 
 


