
 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
UNIWERSYTET LUDOWY W NAKONOWIE 

 
Ja, niżej podpisany/a  
 
 .................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 
 

deklaruję udział w projekcie pn. „Uniwersytet Ludowy w Nakonowie”  współfinansowany przez 
Narodowy Instytutu Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 

Programu  Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030 

UWAGA:  
*Wszystkie pola są wymagane!  
*Prosimy o wypełnienie deklaracji literami drukowanymi! 

DANE PODSTAWOWE 

IMIĘ (IMIONA)  

NAZWISKO  

PESEL  

PŁEĆ ☐ kobieta ☐ mężczyzna 

WOJEWÓDZTWO  

POWIAT  

GMINA  

MIEJSCOWOŚĆ  

ULICA  
NR BUDYNKU  

NR LOKALU  

KOD POCZTOWY  

TELEFON KONTAKTOWY  

ADRES E-MAIL  

 
1. Wyrażam zgodę na udział w projekcie „Uniwersytet Ludowy w Nakonowie”  współfinansowany 

przez Narodowy Instytutu Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

w ramach Programu  Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030 oraz 

oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w ofercie w 

ramach Uniwersytetu Ludowegow Nakonowie i akceptuję jego postanowienia. 

2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału 

w projekcie: 

 Jestem osobą pełnoletnią. 

 Mieszkam na terenie działania Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie. 

3. Jestem zainteresowany/a udziałem w zajęciach oferowanych przez Uniwersytet Ludowy. 

4. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Narodowy 

Instytutu Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 

Programu  Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030 

5. Zobowiązuję się do: 



 

 

 uczestnictwa w wymiarze co najmniej 80% czasu warsztatu lub innej formy 

wsparcia; 

 podpisywania listy obecności na warsztacie/ lub innej formie wsparcia oraz 

dokumentów poświadczających odbiór materiałów szkoleniowych*, 

zaświadczenia* o ukończeniu szkolenia/ warsztatu itp. (*jeśli dotyczy); 

 udziału w badaniu ewaluacyjnym przeprowadzanym dla potrzeb monitorowania 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

6. W przypadku zakwalifikowania się do Projektu zobowiązuję się do niezwłocznego 

informowania o wszelkich zmianach dotyczących podanych danych, o ile one wystąpią 

w trakcie trwania Projektu. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji, realizacji 

oraz ewaluacji projektu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

8. Oświadczam, że wszystkie dane podałem/am zgodnie z prawdą i jestem świadomy/a 

odpowiedzialności  wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy oraz odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, co wynika 

również z ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 
 

miejsce, data  czytelny podpis 
 

 


