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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Aktywne NGO” 

Prosimy  o  wypełnienie  poniższego  formularza,  którego  celem  jest  zebranie  danych  koniecznych  do  rekrutacji  
uczestników projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Imię i Nazwisko 

Adres Zamieszkania

Telefon kontaktowy 

E-mail 

Nazwa organizacji 

Adres organizacji 

Poziom wiedzy  w zakresie 
tematycznym szkolenia 

brak wiedzy bardzo niski niski 

dostateczny dobry wysoki 

Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywne NGO” współfinansowanego przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku.

OŚWIADCZAM, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie:
Przedstawiciel  organizacji  pozarządowej  zarejestrowanej  na  terenie  Miasta  Płocka,  Powiatu  Płockiego,  Powiatu 
Gostynińskiego, Powiatu Sierpeckiego lub mającej oddział/filię na w/w terenie: 

  pracownik organizacji pozarządowej zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną; 
  wolontariusz/wolontariuszka organizacji pozarządowej; 
  członek organizacji pozarządowej;
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OŚWIADCZAM, że 
1) Zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego;
2) Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za  składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Towarzystwo  Wiedzy 
Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku w celu realizacji projektu „Aktywne NGO”, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny 
w Płocku do celów związanych z promocją projektu. 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas szkoleń mogą być  
zamieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

....................................                ...............................................................
Miejscowość i data             czytelny podpis
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