
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu do Zarządzenia Nr 

35/2013  

Wójta Gminy Wielkie Oczy  

z dnia 28 maja 2013 r.  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

o przyznanie  

zestawu komputerowego wraz z zestawem abonenckim/zestawu abonenckiego do sieci internet*  

w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy" ze 

środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  

1. Informacje o Wnioskodawcy 

Dane dotyczące Wnioskodawcy (tj. pełnoletni wnioskodawca lub w przypadku dzieci 

i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny) 

Dane personalne 

Imię   

Nazwisko   

Data urodzenia   

PESEL   

Dowód osobisty (seria i nr)   

wydany przez   

data wydania   

Adres zamieszkania 

Miejscowość   

Kod pocztowy   

Poczta   

Ulica   

Nr domu/mieszkania   

Telefon kontaktowy   

 

 

Dane dotyczące bezpośredniego Beneficjenta projektu (wypełnia się w przypadku, gdy 

Wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun prawny) 

Dane personalne 

Imię   

Nazwisko   

Data urodzenia   

PESEL   

 

 

 
 



 

Adres zamieszkania 

Miejscowość   

Kod pocztowy   

Poczta   

Ulica   

Nr domu/mieszkania   

 
 

Nazwa i adres szkoły bezpośredniego Beneficjenta (jeśli dotyczy) 

Pełna nazwa szkoły   

Klasa   

Rodzaj szkoły (podstawowa, 

gimnazjum, 

ponadgimnazjalna) 

  

Adres szkoły 

Miejscowość   

Ulica - Numer   

Kod pocztowy   

Poczta   

Województwo   

Powiat   

Gmina   

2. Grupa docelowa 

Przynależność do grup docelowych mogących się ubiegać o wsparcie: 

  trudna sytuacja materialna (osoba/rodzina korzysta ze wsparcia w ramach systemu 

pomocy społecznej) 

  osoba/rodzina korzysta z systemu świadczeń rodzinnych 

  osoba/rodzina korzysta z stypendiów socjalnych 

  niepełnosprawność wnioskodawcy (znaczna lub umiarkowana lub z orzeczeniem 

równoważnym) 

 rodzina zastępcza 



 

Oświadczenia: 

1. Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie dane zawarte w 

Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.  

2. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie ma komputera i nie ma dostępu do 

Internetu/jest komputer i nie ma dostępu do Internetu*.  

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy”, akceptuję jego postanowienia i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

4. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że niniejszy Projekt jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

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

do prawidłowej realizacji projektu.  

6. Wyrażam zgodę na bezpłatne zamontowanie na budynku zestawu do odbioru Internetu.  

7. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza Zgłoszeniowego 

nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu.  

8. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy od niej 

odwołanie.  

9.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu 

rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy”, realizowanego w Gminę Wielkie Oczy w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do 

przetwarzanych przez realizatorów projektu moich danych osobowych wraz z prawem żądania ich zmian, 

uzupełnienia lub usunięcia. 

      

      
(miejscowość, data)

   
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

 

* - niepotrzebne skreślić 

 


