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Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU - WZÓR 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” 

 

1. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK  

(w przypadku osób niepełnoletnich dane rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
 

DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko  Telefon kontaktowy  

Data urodzenia  Rodzaj, seria i nr 

dokumentu tożsamości 

 PESEL  

 

ADRES ZAMELDOWANIA I DANE KONTAKTOWE 

Ulica i numer  

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 

 

ADRES ZAMIESZKANIA DO INSTALACJI INTERNETU I KOMPUTERA (JEŚLI INNY NIŻ ZAMELDOWANIA)
 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta  

 

2. Dotyczy grupy docelowej określonej w § 4, ust. 1. Pkt. b – dzieci i młodzież 

 

DANE  DZIECKA ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU 

 

Imię i nazwisko  Data urodzenia  

PESEL  Nazwa szkoły  

Adres zamieszkania 

Ulica i numer  Kod, miasto  

średnia ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego  

 

Czy w gospodarstwie domowych jeden z jego członków jest długotrwale chory? (proszę zaznaczyć) TAK    NIE 

Jeśli zaznaczono TAK – proszę o podanie imienia i nazwiska osoby  

 

Prosimy o dołączenia zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu odnośnie długotrwałej choroby jednego z członków 

gospodarstwa domowego 
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Oświadczenia: 

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm./ oświadczam, że wszystkie dane 

zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

2. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe znajduje się w zasięgu sieci Internetowej. 

3. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie ma komputera i nie ma dostępu 

do Internetu. 

4. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka”, akceptuję jego 

postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

5. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że niniejszy Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

6. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 

niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 

7. Wyrażam zgodę na bezpłatne zamontowanie na/w budynku zestawu do odbioru 

Internetu. 

8. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza 

Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu. 

9. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji Oceniającej jest ostateczna i nie służy od niej 

odwołanie. 

10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., /Dz. U. nr 133 poz. 

883 z późn. zm./ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

procesu  rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka”, realizowanego przez Gminę 

Warka w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zostałem(am) 

poinformowany(a) o prawie dostępu do przetwarzanych przez realizatorów projektu 

moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub 

usunięcia.  

 

 

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

   /miejscowość, data/                                                                      /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 
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Uwaga: 

 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć : 

- deklarację uczestnictwa w projekcie wg wzoru 

- oświadczenie o wysokości dochodów wg wzoru  

-  kserokopię dowodu osobistego Ubiegającego się  

 

oraz jeżeli dotyczy należy załączyć : 

- kserokopię świadectwa szkolnego dziecka 

- kserokopię oświadczenia lekarza o długotrwałej chorobie jednego z członków 

gospodarstwa domowego 

- kserokopię postanowienia sądu w sprawie ustanowienia rodziny jako rodziny zastępczej 


