
 

 

Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 
 „Koordynacja sektora ekonomii społecznej  

w województwie podkarpackim w latach 2020 - 2022” 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Formy wsparcia:  Seminarium,   Spotkanie sieciujące,  Doradztwo,  Wizyta studyjna**. 

 
Formularz należy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami, uzupełniając wszystkie rubryki tabeli 

NAZWA WSPARCIA  

TERMIN   

DANE INSTYTUCJI / ORGANIZACJI 

DANE OGÓLNE 

Nazwa Instytucji / 
Organizacji 

 

NIP  
 

DANE 
TELEADRESOWE 

(SIEDZIBY PODMIOTU) 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr budynku 
 

Nr lokalu 
 

Kod pocztowy  

Województwo 
 

Powiat 
 

Telefon kontaktowy 
 

Adres e-mail 
 

DANE UCZESTNIKA 
 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Telefon kontaktowy 
uczestnika 

 

Adres e-mail 
uczestnika 

 

Preferencje dot. posiłków  Menu standardowe 

 Menu wegetariańskie 

Korzystałem z tej formy wsparcia w …………….. r. 
w ramach projektu Koordynacji sektora ekonomii 
społecznej  

 Tak 

 Nie 

*Właściwe zaznaczyć 

 



 

 

Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem uczestnictwa 
w Projekcie i Klauzulą Informacyjną dostępnymi na www.es.rops.,rzeszow.pl oraz ze zgłoszeniem się na daną 
formę wsparcia z obowiązkiem uczestnictwa w nim oraz niezwłocznego poinformowania organizatorów o wszelkich 
zmianach dotyczących powyżej podanych informacji. Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie pożniej niż 3 dni 
przed dniem rozpoczęcia wsparcia.  
 

Dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz spełniają kryteria 

uprawniające do udziału w projekcie. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 oraz art. 286 Kodeksu Karnego za składania 

oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż dane przedstawione w niniejszym formularzu są zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w celach związanych z rekrutacją na 

potrzeby projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” 

zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

 

 

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

 

pieczęć organizacji/instytucji                                                                                      Miejscowość, dnia 
 

 

 

 

…………………..……………………………………………………………… 

 

                                         Podpisy uczestnika 

 

 

 

Oświadczam, że zgłoszona osoba jest pracownikiem/członkiem zarządu instytucji/organizacji oraz nie 

znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. 

 

 

 

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

……………………. 

 

pieczęć organizacji/instytucji                                                                                      

Miejscowość, dnia 
 

 

…………………..……………………………………………………………… 

 

                                         Podpisy osoby/osób upoważnionych  

    do reprezentacji organizacji/instytucji 

 

 

http://www.es.rops.,rzeszow.pl/

