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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Babciu, Dziadku masz wiadomość” 
 

 
Lp. Informacje o kandydacie Wpis uczestnika  

Dane kandydata 
1 Imię   
2 Nazwisko  
3 Data urodzenia  
4 Wiek w momencie przystąpienia do 

projektu 
 

5 PESEL   
6 Płeć   
7 Wykształcenie  
8 Telefon   
9 Informacje o zatrudnieniu  

Adres zamieszkania 
10 Ulica  
11 Numer domu/mieszkania   
12 Nazwa miejscowości  
13 Kod pocztowy  
14 Poczta  
15 Gmina  
16 Powiat   
17 Województwo  
W DALSZEJ CZĘŚCI PROSZĘ POSTAWIĆ KRZYŻYK PRZY WŁAŚCIWYM 
WYBORZE 

Rodzaj zamieszkiwanego obszaru 
18 Wieś  
19 Miasto do 20 tysięcy mieszkańców  
20 Miasto powyżej 20 tysięcy 

mieszkańców  
 

Zgłaszam chęć udziału w następujących działaniach  
21 W zdrowym ciele-zdrowy duch 27, 5 godzin 
a.  gimnastyka korekcyjna  
b. zajęcia ruchowe przy muzyce  
c. wyjazdy na basen  
d. rozgrywki sportowe  
22 Spotkania z ciekawymi ludźmi -10 

godzin 
 

23 Warsztaty komputerowe-fotograficzne –  
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24 godziny 
a warsztaty komputerowe – 12 godzin  
b warsztaty fotograficzne – 12 godzin  
24 Warsztaty teatralne – 39 godzin  
25 Wycieczki po Ziemi Bytowskiej  - 30 

godzin 
 

 
Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania 
Województwo …………………………………….  
Ulica …………………………………  nr domu/lokalu ………………………… 
Miejscowość……………………………… kod pocztowy …………….  
Poczta …………………………….. 
 
Wypełnij właściwe 
Moim wnukiem/wnuczką  jest  
……………………………………………………………………………………. 
uczennica/uczeń SP 5 w Bytowie  z klasy ………  którego rodzice wyrażają 
zgodę na udział w projekcie. 
 
Babcią/Dziadkiem mojego dziecka jest 
…………………………………………………………………………………,  
która/który wyraziła/ł zgodę na udział w projekcie. 
 
Proszę o zaznaczenie dnia i godziny, w której będą mogli Państwo przyjść z 
dzieckiem na rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli nie stanowi to żadnego problemu 
to proszę zaznaczać słowo „Tak” w ostatniej rubryce tabeli. 
 

Data Godzina 

 
01.02.2011 

 
02.02.2010 

 
03.02.2010 

13.00 – 13.10 
13.10 – 13.20 
13.20 – 13.30 
13.30 – 13.40 
13.40 – 13.50 
13.50 – 14.00 
14.00 – 14.10 
14.10 – 14.20 
14.20 – 14.30 
14.30 – 14.40 
14.40 – 14.50 
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04.02.2010 

Mogę przyjść na rozmowę w dniu i o 
godzinie wyznaczonej przez koordynatora 

projektu 
 

Tak / Nie  

14.50 – 15.00 
15.00 – 15.10 
15.10 – 15.20 
15.20 – 15.30 
15.30 – 15.40 
15.40 – 15.50 
15.50 – 16.00 

Po godzinie 16.00 
 

…………………………………………….. 
 
 
Oświadczam, że dane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe. 
 
 
                                                                                Podpis i data  

                          
     

 …………………………………………………. 
 

 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r.) wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie mojego wizerunku 
przez Szkołę Podstawową nr 5 w Bytowie dla potrzeb procesu rekrutacji, 
promocji, realizacji, monitorowania i ewaluacji projektu „Babciu, Dziadku masz 
wiadomość”. 
 
 
           Podpis i data 
     
     …………………………………………………... 
 
 
 
Załączniki potrzebne na rozmowę kwalifikacyjną: 
1. Ksero dowodu osobistego potwierdzające zameldowanie na terenie Powiatu Bytowskiego  
   w Gminie Bytów lub Gminie Borzytuchom lub inny dokument to potwierdzający 
   (poświadczymy zgodność z oryginałem) 
2. Oświadczenie potwierdzające pokrewieństwo z uczniem 
3. Zobowiązanie do opieki nad dzieckiem 
4. Zgodę rodziców na udział dziecka w projekcie  
5. Podpisana Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
 


