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Zgłoszenie do projektu  

ORGANIZACJA WARSZTATÓW PN. „TAŃCUJŻE I ŚPIEWAJ – LUDOWE 

ZABAWY I TAŃCE ZE ŚPIEWEM” 

 

Proszę zaznaczyć „X” we właściwej kratce  

 
     ___________________________________________________________ 

Imię i nazwisko  
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

Zamieszkuję na terenie LGD
1
 TAK  NIE  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Jestem w wieku 8- 15 lat TAK  NIE  

Data urodzenia  

Deklaruję udział w zajęciach 
Keyboard               Skrzypce                 Akordeon   

Taniec          

  
1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział i postępowanie rekrutacyjne w  projekcie ORGANIZACJA 

WARSZTATÓW PN. „TAŃCUJŻE I ŚPIEWAJ – LUDOWE ZABAWY I TAŃCE ZE ŚPIEWEM” 

2. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie zgłoszenia i podpisanie niniejszego oświadczenia nie 

jest równoważne z zakwalifikowaniem do projektu.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

4. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie oraz że mój udział w nim jest bezpłatny. 

5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie trwania projektu 

i po zakończeniu udziału w projekcie. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego  

oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą. 

 

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

miejscowość i data                                       podpis dziecka                                               podpis rodzica/opiekuna 
                                                 
1 Teren LGD tj. zamieszkiwanie na terenie gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Tarnów, Wietrzychowice, Wierzchosławice, Żabno 
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WYPEŁNIAJĄ TRENERZY PO PRZEPROWADZONYCH PRZESŁUCHANIACH 
 

Osoba otrzymała łączną liczbę …………….pkt.  podczas przesłuchań 
 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________ 

podpis trenerów obecnych podczas przesłuchań 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK REKRUTUJĄCY UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

 

 

 
___________________________________________________________ 

podpis osoby rekrutującej 

Osoba uczestniczyła w podobnym projekcie realizowanym przez gminę  
TAK  

 

NIE  
 

 
Osoba kwalifikuje się  do udziału w projekcie  

TAK  
 

NIE  
 

 
 

  

Osoba zostaje wpisany na listę osób rezerwowych  
TAK  

 

NIE  
 


