
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do projektu pn. Klub Młodzieżowy „Pełna chata” 

 

Informacje wypełniane przez pracownika projektu ! 

Data wpływu Formularza do biura projektu:  

Czytelny podpis os. przyjmującej formularz: 
 

 

UWAGA: Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń. 

I. Dane personalne potencjalnego Uczestnika projektu 

 

DANE KANDYDATA DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  

Płeć:  Kobieta  Mężczyzna 

PESEL:            
 

DANE KONTAKTOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię (imiona) i nazwisko   

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

ADRES ZAMIESZKANIA1: 

Ulica:  

Nr domu:  Nr lokalu:  

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

Gmina:  Powiat:  

Województwo:  

 

 
1 Należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego 

pobytu. Adres ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu. 



 
II. Kryteria rekrutacji 

Spełnienie kryterium 
przynależności do osób 
zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznych 

                               Tak                                 Nie 

JEŚLI TAK, ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIĄ PRZESŁANKĘ SPOŚRÓD 
PONIŻSZYCH: 
osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy 
społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej lub kwalifikujące 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; 

 

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

osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również 
osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach 
określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub 
opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające 
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej; 

 

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

 

osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty; 

 

osoby z niepełnosprawnością, tj. 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 
lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w 
rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020; 

 

członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę 
nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z 
nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 
opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

 

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu  

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014- 2020; 

 

osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020.  



 
Spełnienie kryterium wieku – 
osoba w wieku 6-16 lat                                Tak                                 Nie 

Spełnienie kryterium 
zamieszkania uczestnika na 
obszarze LSR, tj. Powiatu 
golubsko-dobrzyńskiego (w 
rozumieniu KC) 

                               Tak                                 Nie 

Spełnienie kryterium 
uczestnictwa tylko w jednym 
projekcie dofinansowanym w 
ramach projektu grantowego 
LGD pt. „Wdrażanie 
Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego Przez 
Społeczność Lokalnej Grupy 
Działania „Dolina Drwęcy”. 2 

                               Tak                                 Nie 

 

IV Oświadczenia 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji i 

zasad uczestnictwa w projekcie pn.  Klub Młodzieżowy „Pełna chata” zwanym dalej „Projektem”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Wzrost 

aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego i jednocześnie 

akceptuję wszystkie warunki Regulaminu. 

• Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojego dziecka dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych 

w zakresie niezbędnym do realizacji projektu objętego grantem i RPO WK-P 2014-2020 zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 119/1 z 4.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO” 

oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

• Wyrażam zgodę na publikację wizerunku w zakresie związanego z udziałem w projekcie  

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w poniższej klauzuli 

informacyjnej RODO. 

• Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o możliwości odmowy podawania danych 

wrażliwych,  

• Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy, niniejszym oświadczam, że informacje przekazane przeze mnie w dokumentach 

zgłoszeniowych do udziału w projekcie są zgodne z prawdą. 

 

Oświadczam, że w tym samym czasie nie biorę udziału w innych projektach współfinansowanych przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w 

projekcie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających moją kwalifikowalność jako uczestnika 

 
2 Zaznaczenie TAK jest równoznaczne z oświadczeniem, iż kandydat na dzień składania formularza nie był i/lub nie jest 

uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego w ramach projektu grantowego LGD pt. „Wdrażanie 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy"” 



 
projektu, wskazanych przez Grantobiorcę w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie a także do 

przekazania danych o mojej sytuacji w chwili przystąpienia do projektu niezbędnych do procesu monitoringu i 

ewaluacji projektu.  

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie 

dane i deklaracje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                    Czytelny podpis uczestnika projektu 3 

                                                                                        

 
V. Ocena kwalifikowalności uczestnictwa w Projekcie (wypełnia Beneficjent). 

 
 

Kandydat spełnia/nie spełnia4 wstępne kryteria uczestnictwa w Projekcie. 

 

Data oraz czytelny podpis osoby weryfikującej formularz rekrutacyjny: 

 

 

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

 

 
3 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej opiekuna 

prawnego 
4 Niepotrzebne skreślić. 


