
              
            załącznik nr 1  

 
FORMULARZ  REKRUTACYJNY 

do projektu „Kluby Seniora w Gminie Niedźwiada” 
nr umowy o dofinansowanie: 244/RPLU.11.02.00-06-0078/20 

realizowanego przez Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon w partnerstwie z Gminą 
Niedźwiada w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;  
Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,  

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

1. Nazwiska i imiona

2. Data urodzenia

3. Adres zamieszkania lub pobytu 
(Miejscowość, ulica, nr budynku, nr 
lokalu, kod pocztowy, poczta)

4. Gmina

5. Powiat

6. Województwo

7. Obszar wiejski           
miejski

8. Numer telefonu kontaktowego

9. Płeć kobieta  
mężczyzna

10. Adres email (pole nieobowiązkowe)

11. Nr ewidencyjny PESEL

12. Wykształcenie brak 
niższe niż podstawowe 
podstawowe 
gimnazjalne 
ponadgimnazjalne 
policealne 
wyższe 

13. Orzeczenie o niepełnosprawności nie posiadam     
posiadam 
odmowa podania informacji

14. Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, emigrant, 
osoba obcego pochodzenia

nie 
tak   
odmowa podania informacji 



 
Załączniki:  
 
 

 
 
Oświadczam, że: 

1. Zostałem/łam poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a udział w zajęciach projektowych jest bezpłatny.   

2. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w działaniach przewidzianych w ramach Projektu oraz 
do ich ukończenia, zgodnie z założeniami projektowymi. 

3. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą prowadzone w trakcie Projektu 
oraz po jego zakończeniu. 

4.  Zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: „Kluby Seniora  
w Gminie Niedźwiada”  i akceptuję jego treść.  

5. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie „Kluby 
Seniora w Gminie Niedźwiada”. 

6. Oświadczam, iż wyrażam / nie wyrażam* zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach 
związanych z promocją projektu „Kluby Seniora w Gminie Niedźwiada”. 

7. Oświadczam, iż deklaruję aktywny udział w projekcie oraz ścisłą współpracę z Wnioskodawcą  
w trakcie jego realizacji. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń, oświadczam,  
że informacje zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

            

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

DATA I PODPIS  UCZESTNIKA  

*Niepotrzebne skreślić

15. Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań

nie  
tak 
odmowa podania informacji

16. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej

nie  
tak 
odmowa podania informacji

Do formularza zgłoszeniowego załączam: Liczba załączników 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium kwalifikacji do grupy społecznej 
objętej projektem

oświadczenie o spełnianiu kryteriów preferencyjnych


