
       Formularz zgłoszenia
do projektu „Seniorzy aktywni lokalnie” 

 

Imię i nazwisko 

Numer telefonu

Powiat zamieszkania - proszę zaznaczyć: strzyżowski                      ropczycko-sędziszowski

Wybieram grupę spotykającą się w miejscowości Strzyżów           Ropczyce         Sędziszów Młp.

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

Czy posiada Pan/Pani stopień 
niepełnosprawności?  - proszę zaznaczyć: 

tak                                    nie

Informacje o ew. trudnościach z pełnym udziałem
w projekcie, czy specjalnych potrzebach

Aktywności w projekcie
wszystkie obowiązkowe* dla osób zakwalifikowanych do pełnego udziału

• Stworzenie  4  grup  senioralnych  po  10-12  osób,  dla  każdej  grupy  warsztat  zapoznawczo-
wprowadzający (czerwiec 2018)

• 2-dniowe wyjazdowe szkolenie dla uczestników projektu (10-11 lipiec 2018)

• Tworzenie czterech lokalnych inicjatyw senioralnych, spotkania, warsztaty, wyjazd do teatru lub
filharmonii (lipiec-listopad 2018)

• Warsztaty dziennikarskie i tworzenie audycji o bezpieczeństwie (wrzesień-październik 2018)

• Podsumowanie: prezentacja inicjatyw uczestników projektu i debata (listopad/grudzień 2018)

*Ze  względu  na  założenia  projektu,  który  zawiera  kilka  aktywności  składających  się  na  proces
edukacyjny, osoby zakwalifikowane nie mogą wybierać jego poszczególnych części. Więcej informacji
znajduje się w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Projekt „Seniorzy aktywni lokalnie” jest współfinansowany ze środków 
otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020 i ze środków Gminy Strzyżów.



Potwierdzam, iż przeczytałam/-em powyższe informacje o projekcie, zapoznałam/em się z Regulaminem
naboru i uczestnictwa w projekcie  i  wyrażam chęć i zgodę na udział w projekcie  „Seniorzy aktywni
lokalnie”, realizowanym przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 9 w zw. z
art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. wyrażam
dobrowolnie  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych przez  Fundację  Rozwoju  „Dobre
Życie” z siedzibą w Lutczy 994, 38-116 Gwoźnica Górna, KRS: 0000382888, w tym danych o moim
stanie  zdrowia,  w  celu  realizacji  projektu  „Seniorzy  aktywni  lokalnie”  oraz  zgadzam  się  na  ich
udostępnienie  do celów monitoringu i  kontroli  przeprowadzanych na  zlecenie  Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji.  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z
informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania. 

Wyrażenie zgody jest  dobrowolne,  w szczególności nie  jest  obowiązkowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w projekcie.

____________________________________                  _____________________
(czytelny podpis uczestniczki/uczestnika)                             (miejscowość i data)

Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  zdjęć  oraz  nagrań  wideo  i  audio  zrobionych  podczas  projektu
„Seniorzy aktywni lokalnie” na stronie internetowej, funpagu Fundacji na Facebooku i youtube.com oraz
w materiałach  promujących statutową działalność Fundacji  oraz  partnerów projektu  i  grantodawców.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem
dowolnego medium, w celu informacji i promocji projektu oraz promocji działalności statutowej Fundacji
i jej partnerów oraz grantodawców.

____________________________________                  _____________________
(czytelny podpis uczestniczki/uczestnika)                             (miejscowość i data)

Abyśmy  wiedzieli  o  Pani/Pana  chęci  udziału  w  projekcie  prosimy  o  przekazanie  wypełnionego
i  podpisanego powyższego formularza  do  sekretariatu  Gminy  Ropczyce,  Sędziszów Małopolski  lub
Strzyżów  (najbliższej  miejsca  zamieszkania)  oraz  jednoczesne  poinformowanie  o  zgłoszeniu
odpowiedniej  tutorki  –  w  zależności  od  miejscowości,  w  jakiej  Pani/Pan  chce  uczestniczyć
w spotkaniach:

• Aleksandra Chodasz, 609-08-13-13 (Strzyżów)

• Maja Ignaś: 697-513-200 (Sędziszów Młp.)

• Katarzyna Malec: 791-557-099 (Ropczyce)

Projekt „Seniorzy aktywni lokalnie” jest współfinansowany ze środków 
otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020 i ze środków Gminy Strzyżów.


