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KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

1. Tytuł projektu: „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”. 

2. Termin i miejsce realizacji II ETAPU  Projektu: od 27 lipca 2018 r. do 5 sierpnia 2018 r., 

Smalininkai, Litwa. 

3. Adres zakwaterowania uczestników projektu: Akademik Szkolny w miejscowości Smalininkai, 

dzielnica Jurbarkas, Litwa. 

________________________________________________________________________________________ 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

1. Imię (imiona) i nazwisko 

................................................................................................................................................................ 

2. Imiona i nazwiska rodziców (obojga rodziców/prawnych opiekunów) 

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

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

3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)................................................................................................ 

4. Adres zamieszkania 

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

  5. Numer telefonu uczestnika/uczestniczki lub rodzica lub opiekuna 

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

  6. Adres e-mail uczestnika/uczestniczki lub ojca/matki/opiekunki prawnej/opiekuna 

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

 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  o Ochronie Danych 

Osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie  

- Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, ul. Piłsudskiego 23, IIIp. 07-100 Węgrów;  
w celu przesyłania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia na powyższy adres e-mail. 

 

 

7. Doświadczenie społeczne uczestnika/uczestniczki np. aktywność społeczna w szkole /praca  

w samorządzie szkolnym, organizacjach społecznych, udział w wolontariacie, akcjach społecznych  

i charytatywnych, udział w młodzieżowych radach gmin. Należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające doświadczenie lub aktywność społeczną uczestnika/uczestniczki w formie  

np. oświadczeń uczestnika/uczestniczki, zaświadczeń ze szkoły lub innych instytucji, rekomendacji 
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od osób/instytucji, w której uczestnik działał społecznie. Jest to dodatkowo punktowane na etapie 

rekrutacji.  

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do projektu (zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”,  

ul. Piłsudskiego 23, IIIp. 07-100 Węgrów; 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”, 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

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

         (miejscowość, data) 

                      

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

      

 

(podpis czytelny uczestnika/uczestniczki w przypadku osoby    

pełnoletniej lub podpis czytelny obojga  rodziców lub 

prawnych opiekunów w przypadku osób poniżej 18 r.ż.**) 

                                                                                                              

 

 

**W przypadku osób poniżej 18 r.ż. obowiązkowe jest dołączenie do karty zgłoszeniowej załącznika pn. „Pisemna 

zgoda rodziców” udostępnionego przez biuro LGD. 

 

 

 

 


