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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do projektu: 

"Wolny czas nie zgubi nas" - warsztaty z modelarstwa lotniczego i 

obserwacji astronomicznych. 

Umowa nr 00869-6930-UM0640748/11 
 

w ramach osi 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 
Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 

 
 

 
 

I.   
W dniu ………………….…….. zgłaszam chęd uczestnictwa w projekcie. 
 
w warsztatach …………………………………………………………………………….. 

(wybrad: modelarskich lub astronomicznych) 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
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II. Dane uczestnika 

 

III. Adres zameldowania oraz dane kontaktowe 

 

IV. Postanowienia koocowe 

Oświadczam, że: 

1. Zostałam/em poinformowana/y, iż projekt "Wolny czas nie zgubi nas" - warsztaty z 
modelarstwa lotniczego i obserwacji astronomicznych jest współfinansowany ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader w ramach PROW 
2007 – 2013, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 

2. Dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałam/em się z treścią regulaminu projektu oraz z treścią oświadczenia dla uczestnika 

projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych, składam 
w/w oświadczenie wraz z formularzem zgłoszeniowym. 
 

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

(data)       (czytelny podpis kandydata/tki) 

Dotyczy kandydatów niepełnoletnich:  

Przyjmujemy do wiadomości wszystkie postanowienia Regulaminu Projektu oraz wyrażamy zgodę na 

udział córki/syna w projekcie. 

Czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów: 

 

   ………………....................................... 
    (podpis) 

 
 

………………....................................... 
    (podpis) 
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V. Decyzja rekrutacyjna 

W/w kandydat spełnia wymogi kwalifikacyjne/ nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych 

warunkujących uczestnictwo w projekcie. 
 

 

Kandydat/ tka został/a zakwalifikowany do projektu       ……………………………………….. 
Data i podpis 

 
Kandydat/ tka został/a wpisany/a na listę rezerwową     ……………………………………….. 

Data i podpis 
 
 

 
 

VI. Uwagi dodatkowe 
 

Kandydat/ tka został/a skreślony/a z listy biorących udział w projekcie     ……………………………………….. 
Data i podpis 

 


