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ul. Legnicka 46A lok.12, 53-674 Wrocław 
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Projekt pt. „Nowoczesny i aktywny senior” 

Biuro projektu: 56-504 Dziadowa Kłoda, ul. 1 Maja 11, tel.722 287 053 

 

  

Formularz zgłoszeniowy (rekrutacyjny) 
 
Serdecznie zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie gminy 
Dziadowa Kłoda do udziału w bezpłatnych warsztatach kulturalnych i edukacyjnych  oraz 
na wycieczkę turystyczno-rekreacyjną organizowanych w ramach projektu pt. 

„Aktywny i nowoczesny senior” 
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na  rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” 

 
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, czytelne 
podpisanie we wskazanym miejscu w formularzu i przekazanie osobiście specjaliście ds. 
rekrutacji, bądź przesłanie pocztą na adres Fundacja ECO-INNOVA  ul. Legnicka 46A lok.12, 
53-674 Wrocław. 
 

UWAGA: PROSZĘ POSTAWIĆ ZNAK „X” PRZY ODPOWIEDNIM POLU BĄDŹ UZUPEŁNIĆ 

WYKROPKOWANE MIEJSCA. 

Kandydat na uczestnika projektu (osoba powyżej 60 roku życia) oraz kandydat  na 

wolontariusza projektu (młodzież w wieku 13-25 lat) proszeni są o wypełnienie 

wszystkich białych pól. 

 

Nazwa L.p. Dane Beneficjenta  

 

DANE 

PODSTAWOWE 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. PESEL  

 
ADRES 

ZAMIESZKANIA 

(ZGODNE 

Z DOWODEM 

OSOBISTYM) 

1. Ulica/ 
miejscowość, nr 
domu/lokalu 

 

2. Kod pocztowy              
i miejscowość 

 

3. Gmina  

 

DANE 

KONTAKTOWE 

1. Tel. stacjonarny/ 
komórkowy 

 

2. Adres poczty 
elektronicznej 

 

  

Orzeczenie o niepełnosprawności 

 Posiadam orzeczenie                                     
o niepełnosprawności w stopniu: 

 znacznym, 
 umiarkowanym, 
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 lekkim. 
 nie dotyczy 

Oświadczam, że 

 jestem zainteresowana/ zainteresowany udziałem w bezpłatnych zajęciach organizowanych 

w ramach projektu, 

 nie korzystałam/ nie korzystałem z zajęć organizowanych dla seniorów. 

 chcę brać udział w projekcie jako wolontariusz. 

JESTEM ZAINTERESOWANA/ZAINTERESOWAY  UDZIAŁEM  W WYCIECZCE: 

UWAGA!: można uczestniczyć tylko w jednej wycieczce, uczestnicy będą podzieleni na dwie 
grupy, każda z grup pojedzie inna trasą wycieczki, grup1 - 22 seniorów + 5 
wolontariuszy, grupa 2- 23 seniorów + 5  wolontariuszy. 

Wycieczka turystyczno-rekreacyjna  do uzdrowisk dolnośląskich GRUPA1 trasa: 

Powiat kłodzki: Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Lądek Zdrój. 
 
Wycieczka turystyczno-rekreacyjna  do uzdrowisk dolnośląskich GRUPA2 trasa: 

Powiat wałbrzyski: Jedlina Zdrój, Szczawno Zdrój. 
Powiat jeleniogórski: Cieplice Zdrój i powiat lubański: Świeradów Zdrój.  
  

UWAGA!: do udziału w warsztatach e-kompetencji potrzebne jest zaznaczenie  
poniższych umiejętności. 

 posiadam umiejętności posługiwania się współczesnymi urządzeniami 
telekomunikacyjnymi i informacyjnymi (ICT) takimi, jak: laptop, smartphone. Swoje 
umiejętności oceniam na poziomie: 

 bardzo dobrym 
 dobrym 
 średnim 
 niskim 

 nie posiadam ww. umiejętności. 
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą                 

o ochronie danych osobowych Dz. U   nr 133. poz. 883 z dnia 29.08.1997 r. 
Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym do projektu pt. „Nowoczesny i 
aktywny senior” są zgodne z prawdą i wyrażam zgodę  na przystąpienie do ww. Projektu. 
-Zapoznałem /Zapoznałam się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 
CZYTELNY PODPIS KANDYDATA NA 

UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

DATA  

Dane osobowe kandydata na uczestnika 
projektu na podstawie dowodu osobistego 
(proszę wpisać serię i nr dowodu oraz przez 
kogo wydany) 

 

 
 Akceptacja udziału w projekcie 

 Brak akceptacji udziału w projekcie                 

ze względu na ………………………….... 

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

 

……………………………………………… 

Czytelny podpis kierownika projektu 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektu 

zostaną poinformowane e-mailem bądź telefonicznie (zgodnie  z podanymi informacjami               

w formularzu zgłoszeniowym). 


