
  

  

 

Stowarzyszenie Razem dla Ględ 
14-105 Łukta  
ul. Pelnik 37 

Stowarzyszenie Isąg 
14-105 Łukta  

Pelnik 14 
 

Projekt „Nasza wieś w naszych rękach” jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
Formularz zgłoszeniowy pomysłu na działanie świetlicy w miejscowości Pelnik / Ględy na rok 2020 

 
 
I. MIEJSCE REALIZACJI POMYSŁU (skreślić niepotrzebne) 

Pelnik / Ględy 

 
II. DANE OSOBOWE MIESZKAŃCA ZGŁASZAJĄCEGO POMYSŁ 

Imię i nazwisko   

 
III. TYTUŁ POMYSŁU 

 
 

 
IV. KRÓTKI OPIS INICJATYWY 
(Proszę w kilku zdaniach opisać czego dotyczy pomysł opisać sposób zaangażowania mieszkańców, lokalizację, termin realizacji, 
odbiorców, wykorzystane zasoby własne, opisać na ile pomysł jest ważna z punktu widzenia mieszkańców) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

V. WSTĘPNY KOSZTORYS PROPOZYCJI PROJEKTU  

Lp. OPIS DZIAŁANIA 

(proszę podać działania / koszty niezbędne do realizacji projektu) 

SZACUNKOWY 

KOSZT 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

  

 
SZACUNKOWY KOSZT ŁĄCZENIE: 
 

…………………. PLN 

 

VI. OŚWIADCZENIE 

 



Strona | 2 
 

 

 

Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji oświadczam, że jestem 

stałym mieszkańcem Pelnika lub Ględ*  

 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz Stowarzyszenie Isąg z siedzibą Pelnik 

14,  14- 105 Łukta, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu „Nasza wieś w naszych rękach” w szczególności w celu 

monitoringu, kontroli i ewaluacji prowadzonych przez  podmioty upoważnione, w tym Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego. 

2. przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Uczestnicy Projektu FIO – „Nasza wieś w naszych rękach” 

jest Stowarzyszenie Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz Stowarzyszenie Isąg z siedzibą Pelnik 14,  14- 105 Łukta 

3. niniejszej zgody udzieliłem(am) dobrowolnie oraz zostałem(am) poinformowany o prawie wglądu i poprawiania danych osobowych, a także o miejscu ich 

przechowywania, tj. w Stowarzyszeniu Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz Stowarzyszeniu Isąg z siedzibą Pelnik 14,  14- 105 Łukta 

4. przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w 

którym zakończona zostanie realizacja projektu.  

5. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Stowarzyszenie Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz 

Stowarzyszenie Isąg z siedzibą Pelnik 14,  14- 105 Łukta, dla celów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją ww. projektu i upowszechniania na 

stronach internetowych, materiałach filmowych, publikacjach.  

6. zostałam/zostałem poinformowany, że projekt jest współfinansowany ze środków, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego, Program FIO. 

7. wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji związanej z realizacją projektu drogą telefoniczną i / lub e – mailową. 
 

 

 

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

podpis zgłaszającego  

 

* niepotrzebne skreślić 


