
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Formularz rekrutacyjny 
do projektu pn. „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” 

realizowany przez Stowarzyszenie INICJATYWA

 

Dane

Uczestnika

1 Imię:
2 Nazwisko:

3 Wiek (w chwili przystępowania do projektu) Lat …..

Dane

kontaktowe

4 Ulica:
5 Nr domu:
6 Miejscowość: 

7 Kod pocztowy:

8 Województwo:
9 Powiat:
10 Telefon do kontaktu:
11 PESEL:                                                                             (na potrzeby wyjazdu na wycieczkę)

Dane 

dodatkowe

12

Posiadam: 
 różne fotografie rodzinne z XIX wieku                     Tak      Nie   (podkreśl)
 różne dokumenty rodzinne z XX wieku                    Tak      Nie    (podkreśl)
 różne fotografie rodzinne z XX wieku                      Tak     Nie      (podkreśl)
  różne pamiątki rodzinne i związane z przeszłością Ziemi Sanockiej, Zarszyna i Posady 

Zarszyńskiej                                                               Tak      Nie      (podkreśl)

13
Chętnie podzielę się wspomnieniami z przeszłości Zarszyna, Posady Zarszyńskiej i okolic 
                                                                                                   Tak      Nie   (podkreśl)

14

W instytucji,  którą reprezentuję znajdują się  zasoby archiwalne w postaci  (wypełniają osoby
związane z instytucją):
- różnej dokumentacji                   Tak      Nie           (podkreśl)
- kronik                                         Tak      Nie           (podkreśl)
- fotografii                                     Tak      Nie           (podkreśl)

15  Chętnie wezmę udział w warsztatach malowania na desce            Tak      Nie         (podkreśl)       

16
Chętnie włączę się  w organizację wystawy (udostępnię fotografie, pamiątki rodzinne, itp.            

                                                           Tak      Nie         (podkreśl)         

1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK („Kto składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub
prawdę zataja, podlega karze pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8” niniejszym oświadczam, że dane podane przeze
mnie są zgodne z prawdą.
2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  zgodnie z art.  6 i  7
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) oraz  ustawy z  dnia 10 maja  2018 r.  
o ochronie danych osobowych, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości udziału  
 w ramach Projektu. 
3. Oświadczam, że:
       - Zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim,
       - Zgodnie z wymogami jestem uprawniony do uczestnictwa w projekcie,
       - Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

………………..…………………………………………………………… 
                         (data i czytelny podpis zgłaszającego



 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Formularz rekrutacyjny
 do projektu pn. „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” 

realizowany przez Stowarzyszenie INICJATYWA

 

Dane

Uczestnika

1 Imię:
2 Nazwisko:

3 Wiek w chwili przystępowania do projektu: …………… lat
Klasa  …....

Dane

kontaktowe

4 Ulica:
5 Nr domu:
6 Miejscowość: 

7 Kod pocztowy:

8 Województwo:

9 Powiat:
10 Telefon do kontaktu:
11 PESEL:                                                                   (na potrzeby wyjazdu na wycieczkę)

Dane 

dodatkowe

12

W moim domu są:    
 różne fotografie rodzinne z XIX wieku                 Tak     Nie   (podkreśl)
  różne fotografie rodzinne z XX wieku                  Tak    Nie    (podkreśl)
 różne książki, czasopisma, pamiątki związane z przeszłością Ziemi Sanockiej, Zarszyna

i Posady Zarszyńskiej                                              Tak      Nie   (podkreśl)

13
Mam dziadków pochodzących z Zarszyna/Posady Zarszyńskiej            Tak      Nie   (podkreśl)
w wieku ….. lat

14 Interesuję się historią własnej miejscowości     Tak   Raczej tak      Raczej nie      Nie   (podkreśl)

15 Chętnie wezmę udział w zajęciach plastycznych       Tak      Nie   (podkreśl)

Oświadczam, że:
- Zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim,
- Zgodnie z wymogami jestem uprawniony do uczestnictwa w projekcie,
-  Zostałem/łam  poinformowany/na,  że  projekt  jest  finansowany  ze  środków  Funduszu  Inicjatyw
Obywatelskich

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

                                                                                                               (data i czytelny podpis ucznia)                                

      Wyrażam zgodę na udział  mojego syna/mojej córki …..............................................................w projekcie i na
przetwarzanie jego/jej danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 i 7 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)  oraz  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych
osobowych, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

                                                                                                                   ….................................................................
                                                                                                                     (data i czytelny podpis rodzica/rodziców

                                                                                                            


