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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Akademia Aktywny Senior + 

Projekt Akademia Aktywny Senior +, realizowany przez Stowarzyszenie dla Przemyśla „Regia Civitas” 

w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Przed złożeniem wypełnionego Formularza rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem 

rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Akademia Aktywny Senior +” dostępnym na stronie stowarzyszenia 

www.regiacivitas.pl (zakładka: Akademia Aktywny Senior +) oraz w Biurze Projektu. 

Informacje wypełniane przez Instytucję przyjmującą Formularz Rekrutacyjny:  

Stowarzyszenie dla Przemyśla „Regia Civitas” 

Data przyjęcia Formularza  

Godzina przyjęcia Formularza  

Numer Aplikacyjny Kandydata (NAK) RC/AAS+/………/……… 

Podpis osoby przyjmującej Formularz  

 

 

 

 

UWAGA: 

1. Formularz rekrutacyjny do Projektu należy wypełnić komputerowo lub odręcznie  

(w czytelny sposób drukowanymi literami), a w polach do wyboru zaznaczyć „X” i złożyć 

wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie, która nie jest 

opatrzona podpisem i podpisany czytelnie przez Kandydata/tkę do udziału w projekcie w 

miejscach do tego wskazanych. 

 

 

   

  

 

http://www.regiacivitas.pl/
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I. DANE PERSONALNE KANDYDATA DO PROJEKTU 

Lp. DANE PERSONALNE 

1.  Imię / Imiona  

2.  Nazwisko  

3.  Data urodzenia  

4.  Płeć  Kobieta                                           Mężczyzna 

5.  PESEL            

 

6.  Wiek1 (w latach)  

7.  Adres zamieszkania (kryterium uczestnictwa2)  

a Miejscowość  

b Ulica3  

c Nr domu / lokalu  

d Kod pocztowy  

e Gmina  

f Powiat  

g Województwo  

8.  Telefon kontaktowy  

9.  Adres e-mail4  

 

  

 
1 Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba w wieku 60+ (ukończone 60 lat) 
2 Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba zamieszkująca na obszarze: miasta Przemyśla lub gminy 

wiejskiej Przemyśl lub gminy Żurawica (według Kodeksu Cywilnego, którego art. 25 mówi, iż „miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”). 
3 W przypadku braku ulicy należy wpisać nie dotyczy. 
4 Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe. 
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II. STATUS KANDYDATA PROJEKTU 

Należy zaznaczyć właściwe pole TAK NIE 

Posiadam orzeczenie o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

  

 

III. UZASADNIENIE CHĘCI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Uzasadnienie chęci udziału  

w projekcie 
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IV. OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Ja niżej podpisana/-y, świadoma/-y konsekwencji prawnych związanych ze składaniem oświadczeń 

niezgodnych z prawdą oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pt. Akademia Aktywny  

Senior + i akceptuję jego warunki. 

2. Zostałam/em poinformowana/y, że projekt pt. Akademia Aktywny Senior + jest realizowany  

w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–

2025. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. 

4. Wyrażam chęć udziału we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych w projekcie Akademia 

Aktywny Senior + 

5. Dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

6. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu (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 ustawą z dnia 10 maja 2018r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1).), do celów związanych  

z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także z obowiązków 

sprawozdawczych w zakresie niezbędnym do wywiązania się Stowarzyszenia dla Przemyśla „Regia 

Civitas” z realizacji zadania publicznego zleconego w ramach rządowego programu wieloletniego 

na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 pt. Akademia Aktywny Senior +. Jestem 

świadoma/y, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem 

mojej kandydatury. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Moje dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pt. „Akademia Aktywny Senior +”. Moje dane 

osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

7. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Stowarzyszenia dla 

Przemyśla „Regia Civitas” dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 

projektu pn. „Akademia Aktywny Senior +”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, 

filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na portalu 

facebook, stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. Podpisanie 

oświadczenia jest dobrowolne, ale jego niepodpisanie oznacza brak możliwości udziału  

w Projekcie.  

 

 

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

Miejscowość i data      Czytelny podpis Kandydata 

 


