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KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA 
 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

 

1. Tytuł projektu:  

Jesteśmy Razem! Gra planszowa promująca dziedzictwo i wspólnotę obszaru działania 

Stowarzyszenia – Lokalnej Grupie Działania „Bądźmy Razem” 

 

2. Termin i miejsce realizacji Projektu: maj – październik 2018 r. 

 

3. Cel projektu: Wzmocnienie więzi pomiędzy mieszkańcami gmin członkowskich z terenu 

Stowarzyszenia – Lokalnej Grupie Działania „Bądźmy Razem” dzięki zespołowemu 

opracowaniu przez 30 osób reprezentujących te gminy gry planszowej promującej wspólne 

dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe tego obszaru, wyprodukowaniu tej gry, nieodpłatnej 

dystrybucji i jej aktywnej promocji wśród mieszkańców. 

 

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w czerwcu 2018 r. w jednodniowych 

warsztatach kreacji gier poprowadzonych przez przedstawiciela producenta. W ich trakcie 

wypracują koncepcję planszówki, zaproponują lokacje na planszę i pytania quizowe. 

Organizator zapewni uczestnikom dojazd na miejsce warsztatów, opiekę animatorów, 

całodzienne wyżywienie.  

 

_________________________________________________________________________________ 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

1. Imię (imiona) i nazwisko 

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

2. Imiona i nazwiska rodziców (obojga rodziców/prawnych opiekunów) 

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

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

4. Adres zamieszkania 

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

  5. Gmina…………………………………………….. 
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  6. Numer telefonu uczestnika/uczestniczki lub rodzica lub opiekuna……………………………… 

  7. Adres e-mail uczestnika/uczestniczki lub ojca/matki/opiekunki prawnej/opiekuna 

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

  8. Nazwa szkoły, klasa……………………………………………....................................................... 

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

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

9. Nieobligatoryjnie: potwierdzenie aktywności w samorządzie szkolnym /organizacji dla    

młodzieży/ wolontariacie (pisemna rekomendacja szkoły/organizacji/osoby) 

 

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

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zawartych w karcie zgłoszeniowej do 

projektu (zgodnie z Rozporządzenie 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) oraz Ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ. U 2018 poz. 1000).  

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt b,e RODO, informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” z siedzibą  

w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23; 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. „Jesteśmy Razem! Gra planszowa promująca 

dziedzictwo i wspólnotę obszaru działania Stowarzyszenia – Lokalnej Grupie Działania „Bądźmy Razem ”; 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

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

         (miejscowość, data) 

                      

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

      

 

(podpis czytelny uczestnika/uczestniczki w przypadku osoby 

pełnoletniej lub podpis czytelny obojga  rodziców lub 

prawnych opiekunów w przypadku osób poniżej 18 r.ż.**) 

                                                                                                              

 

 

**W przypadku osób poniżej 18 r.ż. obowiązkowe jest dołączenie do karty zgłoszeniowej załącznika pn. „Pisemna 

zgoda rodziców” udostępnionego przez biuro LGD. 

 

 


