
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

Partnerzy projektu: Archiopactwo Ojców Cystersów w Jędrzejowie, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz Centrum Kultury w Jędrzejowie 
Biuro projektu: siedziba Stowarzyszenia: „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, tel. 600 217 214 

e-mail: biuro.jutw@gmail.com, www.utwjedrzejow.pl 

Formularz zgłoszeniowy „Seniorzy wciąż dążą do kultury” 

1. Imię i nazwisko: 
 

2. PESEL: 

3. Wiek (w chwili przystąpienia do projektu) 

 
4. Data i miejsce urodzenia: 

5. Tel. kontaktowy: 6. Adres e-mail: 

 

7. Adres zamieszkania: 

7.1. Miejscowość: 7.2. Powiat: 

7.3. Województwo: 7.4. Ulica: 

7.5. Nr domu/lokalu: 7.6. Kod pocztowy: 

(proszę wstawić X przy wybranej pozycji) 

7.7.  Obszar                              □    miejski                                                 □   wiejski 

8. Orzeczenie o niepełnosprawności:                               □  tak                                        □  nie 

Osoby z niepełnosprawnością dostarczają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

9.Stopień niepełnosprawności: 

 grupa..............................................stopień (znaczny/umiarkowany/lekki)................................................... 

 

10. Deklaracja uczestnictwa w projekcie: (proszę wstawić X przy wybranej pozycji) 

□ Deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie „Seniorzy wciąż dążą do kultury” realizowanym przez 

Stowarzyszenie „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” w ramach programu Ministra  

Kultury i Dziedzictwa Narodowego – KULTURA DOSTĘPNA. 

□ W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązuję się do uczestnictwa we 

wszystkich formach działań związanych z realizacją projektu. 

□ Zapoznałem/am się z zasadami udziału w projekcie zawartymi w Regulaminie projektu. 
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11. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W związku z przystąpieniem do Projektu realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego – KULTURA DOSTĘPNA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem tak zebranych danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,01-231 

Warszawa; 

 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu; 

 moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom  w celu ewaluacji, jak również w celu 

realizacji związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach programu MKiDN; 

 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

 mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania; 

 zostałem(am) poinformowany(a), że projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego; 

 wyrażam dobrowolna zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, 

w tym danych wrażliwych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 

Poz. 1000) do celów związanych z realizacją projektu, do celów związanych z  realizacją programu Kultura 

Dostępna a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez JUTW w Jędrzejowie z obowiązków 

sprawozdawczych z realizacji projektu; 

 zostałem poinformowany(a), że złożenie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

udziału w projekcie; 

 wyrażam zgodę na upowszechnienie mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych na potrzeby informacji 

i promocji programu MKiDN; 

 uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

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

 

 

 

data........................... imię i nazwisko ............................................................. podpis.................................... 
      proszę wpisać czytelnie 

 

 

 

 

        …....................................................................... 
         data i podpis osoby przyjmującej FZ 
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