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Nr formularza rekrutacyjnego-deklaracji uczestnictwa:  _____________ 
 
Data wpływu formularza rekrutacyjnego-deklaracji uczestnictwa: ___.07.2017 r.  

    

FFOORRMMUULLAARRZZ    RREEKKRRUUTTAACCYYJJNNYY  ––  DDEEKKLLAARRAACCJJAA  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA 

W PROJEKCIE : „NASZ SENIOR JAK RYBA W WODZIE” 
 
Projekt „NASZ SENIOR JAK RYBA W WODZIE” jest dofinansowany ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu 
SPOŁECZNIK. 

 

I. INFORMACJE O KANDYDACIE 
 

I 

 Dane osobowe 

Imię/imiona  

Nazwisko  

Płeć Kobieta Mężczyzna 

PESEL  

Wiek  

II 

Wykształcenie  

Adres 
zamieszkania 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Obszar Miejski Powiat 

Kod pocztowy  

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo Zachodniopomorskie 

III 
Dane 
kontaktowe 

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej  

IV 
Adres do 
korespondencji 

Ulica  

Nr domu  
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(jeżeli inny niż 
w/w) 

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Poczta  

 
  

 Źródło informacji o Projekcie (proszę wstawić znak X  przy wybranej pozycji): 

 ogłoszenie na stronie internetowej www.vivamy.koszalin.pl lub stronie  na FB 

 plakat 

 ulotka                    

ogłoszenie prasowe     

 Stowarzyszenie VivaMY                   

 znajomi  

 inne (jakie?)…………………………………………………………………………            

Kryteria warunkujące udział kandydata w Projekcie (zaznaczyć wszystkie, które 
dotyczą, wpisując X w odpowiedniej kratce ): 

Kandydat:  

 osoba powyżej 60 roku życia, 

 osoba pozostająca bez zatrudnienia, 

 osoba posiadająca decyzję o przyznaniu świadczenia emerytalnego, 

 osoba posiadająca decyzję o przyznaniu świadczenia rentowego,                    

 osoba posiadająca ogólną sprawność fizyczną, umysłową i komunikacyjną,  

 osoba posiadająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zajęciach  

Dodatkowe kryteria :       

 osoba samotna  

 Wolontariusz - członek Stowarzyszenia VivaMY  czynnie działający w Stowarzyszeniu 
VivaMY 

 

II. KRÓTKIE UZASADNIENIE CHĘCI WZIECIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

http://www.vivamy.koszalin.pl/
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III.  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

 

1. Deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie „Senior +60 – świadomy i aktywny 
obywatel oraz oświadczam, że spełniam kryteria wymagane do udziału                    
w projekcie. 

2. Zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  
a w przypadku, gdy zostanę zakwalifikowany/a do udziału w projekcie, 
zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 

3. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie, deklaruję wolę 
uczestnictwa w jego działaniach. W przypadku jakichkolwiek  przeszkód                 
w uczestnictwie, zobowiązuję się do  niezwłocznego  poinformowania o nich 
realizatora Projektu.  

4. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest dofinansowany ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach  
Programu SPOŁECZNIK. 

5. Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszym Formularzu rekrutacyjnym 
informacje są prawdziwe. 

6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie, 
przetwarzanie i przekazywanie moich danych w związku z realizacją projektu 
„Senior +60 – świadomy i aktywny obywatel” przez Stowarzyszenie VivaMY. 

7. Oświadczam, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału             
w zajęciach. 

1.  

 
 
 
 
____________________________________               _____________________________________________         
 /miejscowość i data/                 /czytelnie imię i nazwisko kandydata PROJEKTU/ 
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IV. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 
 

     KANDYDAT ZOSTAŁ: 
 
     ZAKWALIFIKOWANY DO PROGRAMU* 
 
     NIE ZIOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU* 
 
     */ nie potrzebne skreślić 

 
 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej 
 
 

1. _________________________________        
 

2. _________________________________ 
 

3. _________________________________ 

 

 
 


