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Wspólnie znaczy Lepiej
nr zgłoszenia (wypełnia organizator)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W PROJEKCIE
Zarząd Stowarzyszenia zgłasza swoje uczestnictwo w projekcie „Wspólnie znaczy Lepiej” realizowanego przez Krajową
Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich i zobowiązuje się do czynnego udziału w programie.
Wypełnij pola zaznaczone ręcznie lub elektronicznie / bez używania ENTERU /

Stowarzyszenie / Klub: ¹
(pełna nazwa)

Adres Stowarzyszenia:

`

kod pocztowy/miejscowość
ulica/nr lokalu
Pieczęć stowarzyszenia

Telefon ( z numerem kier.)

w wypadku wersji elektronicznej prosimy o zabranie
pieczątki na szkolenie lub przesłanie „skanu” zgłoszenia

Telefon komórkowy:
Faks:

Czytelny podpis osoby upoważnionej przez Zarząd

E-Mail

Rekomendowane osoby wyraziły chęć udziału w projekcie i zobowiązują się pisemnie do czynnego udziału we
wszystkich zajęciach (w razie nieobecności uczestniczą chętni z listy rezerwowej).
Osoby delegowane
przez stowarzyszenie ²

1.
(imię i nazwisko)

Podpis uczestnika

2.

Lista rezerwowa ²

3.

4.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie moich danych oraz wyrażam zgodę
na udostępnianie moich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na
zlecenie Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ewaluacji.
¹ Zarządy organizacji, poprzez wypełnienie niniejszego zgłoszenia, zobowiązują się wobec realizatora zadania do udzielania informacji
niezbędnych do właściwego przeprowadzenia realizacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości Projektu „Wspólnie znaczy Lepiej”
i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie na potrzeby Projektu.
² Każdy uczestnik, poprzez złożenie podpisu, zobowiązuję się wobec realizatora zadania do udzielania informacji niezbędnych do
właściwego przeprowadzenia realizacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości Projektu „Wspólnie znaczy Lepiej” i wyraża zgodę
na ich wykorzystanie wraz z opracowanymi materiałami, dokumentacją fotograficzną, itp. na potrzeby Projektu.

