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Oświadczenie
„…BLIŻEJ KULTURY – aktywizacja osób starszych…”

Oświadczam, iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

W  związku  z  przystąpieniem  do  Projektu  „…BLIŻEJ  KULTURY  –  aktywizacja  osób  starszych…” 

realizowanego przez Stowarzyszenie  „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach - zrealizowano przy 

wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. dane osobowe moje będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu

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

realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach projektu 

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

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu

4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia          
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Oświadczenie
„…BLIŻEJ KULTURY – aktywizacja osób starszych…”

Akceptuję zasady projektu „…BLIŻEJ KULTURY – aktywizacja osób starszych…” określone w Regulaminie 

Projektu realizowanego przez Stowarzyszenie  „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach. 

Zostałem/am  poinformowany/a  o  współfinansowaniu  projektu  przez Regionalny  Ośrodek  Polityki 

Społecznej w Białymstoku w związku, z tym zobowiązuję się do:

1. 100% obecności na zajęciach w ramach projektu 

2. przestrzegania Regulaminu Projektu

3. podpisywania listy obecności na zajęciach

4. uczestnictwa w badaniach ankietowych realizowanych w ramach projektu

5.  udziału w badaniu ewaluacyjnym oceniającym odroczone efekty projektu (poprzez wypełnienie ankiety 

oceny projektu )        

 

        miejscowość, data                                                                                   czytelny podpis uczestnika projektu

W ramach projektu zapewniamy:  

1. spotkanie informacyjno – promocyjne połączone z drobnym poczęstunkiem 

2. przejazd autokarem do Warszawy

3. obiad

4. wystawa muzealna w Warszawie

5. spektakl teatralny w Warszawie

6. spotkanie podsumowujące realizację zadania połączone z drobnym poczęstunkiem      

Oświadczam, iż opłacę częściowy koszt uczestnictwa w projekcie w wysokości 30 zł/os

       

   miejscowość, data                                                                               czytelny podpis uczestnika projektu


