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Sprawa: OR. 0727/POIG-8.3/10 

Nr dokumentu: OR. 0727/POIG-8.3/11/10 

 

Formularz zgłoszeniowy 

o przyznanie 

zestawu komputerowego wraz z zestawem abonenckim 
w ramach realizacji projektu „www.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl” ze środków 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010-2013 

 

1. Informacje o Wnioskodawcy 
Dane dotyczące wnioskodawcy - wypełnia pełnoletni wnioskodawca lub w przypadku dzieci  

i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny 

 

DANE PERSONALNE 

Imię................................................................... 

Nazwisko........................................................... 

Data urodzenia.................................................. 

PESEL � � � � � � 

NIP � � � � �  

Płeć: �żeńska � �męska 

Dowód Osobisty: seria........numer......................wydany przez .................................................. 

dnia ..................................... 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Miejscowość......................................... 

Kod pocztowy: � - � � 

Poczta................................................... 

Nr domu/mieszkania............................ 

Telefon kontaktowy.............................. 

 

2. Grupa docelowa 

1. Oświadczam, że posiadam / nie posiadam * zestaw komputerowy klasy PC. 

2. Oświadczenie o składzie rodziny 
 

Ja niżej podpisany (a) ……………………………………………………(imię i nazwisko 

wnioskodawcy) niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie 

domowym pozostają następujące osoby: 

 
Imię Nazwisko  Stopień pokrewieństwa  Wiek Czy pobiera naukę?  

z wnioskodawcą   
…………………............... …………………  ……. ………………….... 

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

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

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

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

........................................... ............................  ......... ................................ 
 

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

Miejscowość, data      Czytelny podpis wnioskodawcy 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie 
1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami) oświadczam,  

że wszystkie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne 

z prawdą. 

2. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych 

do prawidłowej realizacji Projektu. 

3. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany /poinformowana, że niniejszy Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem 

mnie do Projektu. 

5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 863) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji 

projektu. Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o prawie dostępu do przetwarzanych 

przez Realizatorów Projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, 

uzupełnienia lub usunięcia. 

6. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie 

„www.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl” realizowanym przez Urząd Gminy 

w Kowali. 

7. Oświadczam, iż zamieszkuję w Gminie Kowala. 

 

 
……………………...      …………………………………… 

Miejscowość, data      Czytelny podpis wnioskodawcy 
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