
 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY /OŚWIADCZENIE/ 

 Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 
 

DATA URODZENIA 
 

 

NUMER TELEFONU DO KONTAKTU 
 

 

MOJA SYTUACJA MATERIALNA JEST: 
□ BARDZO TRUDNA □ TRUDNA □ UMIARKOWANA □ DOBRA □ BARDZO DOBRA 

 

JESTEM SAM/SAMA (BRAK MĘŻA/ŻONY, PARTNERA/PARTNERKI) 

□ TAK □ NIE 

 

BRAŁEM/BRAŁAM UDZIAŁ WE WCZEŚNIEJSZYM PROJEKCIE DLA SENIORÓW  

□ TAK □ NIE 

 

 

CZYTELNY PODPIS  

 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych 
osobowych przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego, w zakresie związanym 
z realizacją zadania publicznego (projektu) „Pora Seniora w powiecie myśliborskim”, 
w szczególności w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu, umożliwienia bieżącego 
kontaktu w toku realizacji projektu (np. informowanie o planowanych działaniach/aktywnościach, 
terminach, zmianach itp.), a także monitoringu i kontroli projektu oraz przeprowadzanych na 
zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji. 
 
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w wyżej wymienionym celu jest 
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Szczecinie, ul. Sowińskiego 72D/8, 
70-236 Szczecin, tel. 91 350 82 62, e-mail: biuro@pfsp.pl 
 
Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, która wyrażasz poprzez wypełnienie 
i podpisanie niniejszego formularza zgłoszeniowego - stanowi to dla nas wyraźne działanie 
potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie (chęć przetwarzania) Twoich danych. 
 
Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie i nie sprawi to, że wcześniejsze przetwarzanie 
było niezgodne z prawem. Cofnięcie wyżej wymienionej zgody uniemożliwia jednak dalszy udział w 
Projekcie.  
 
Więcej informacji o regułach przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizowanym 
projektem znajdziesz w Zasadach przetwarzania danych osobowych w projekcie „Pora Seniora 
w powiecie myśliborskim”, które otrzymałeś w formie wydruku, oraz które są dostępne na stronie 
internetowej www.poraseniora.eu (zakładka „Jak się zgłosić”). Szczegółowych informacji udzieli 
także kierownik projektu „Pora Seniora” dostępny pod numerem telefonu 91 350 82 62. 
 

 

CZYTELNY PODPIS  
 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (ZDJĘCIA) 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieodwołalne wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku 
poprzez publikację zdjęcia/zdjęć z moim udziałem (wykonanych podczas zajęć w ramach projektu 
„Pora Seniora w powiecie myśliborskim”), w planowanych publikacjach, broszurach, informatorach 
oraz za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie (w 
szczególności internecie, materiałach do mediów). Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te nie 
naruszają moich dóbr osobistych. 

 

CZYTELNY PODPIS  
 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [RÓŻAŃSKO] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Wydmuszki vintage & exploding box" - najnowsze trendy rękodzielnicze 

(warsztaty) 

 "Czerpiąc z natury" - kurs ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej 

 "Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa" 

 "Biżureria na krośnie" - warsztaty rękodzielnicze 

 "Seniorzy seniorom" - kurs nieformalnych opiekunów osób starszych  

 "Trening ciała i umysłu" - kurs ogólnorozwojowy (zajęcia artystyczne + proste 

ćwiczenia) 

 "Fitness Senior" - gimnastyka ogólnorozwojowa 

 "Kijki i w nogi!" - kurs nordic-walking 

 "Mamy nadciśnienie na wiedzę" - kurs pierwszej pomocy 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 

  



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [WARNICE] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Wydmuszki vintage & exploding box" - najnowsze trendy rękodzielnicze 

(warsztaty) 

 "Czerpiąc z natury" - kurs ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej 

 "Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa" 

 "Biżureria na krośnie" - warsztaty rękodzielnicze 

 "Seniorzy seniorom" - kurs nieformalnych opiekunów osób starszych  

 "Trening ciała i umysłu" - kurs ogólnorozwojowy (zajęcia artystyczne + proste 

ćwiczenia) 

 "Fitness Senior" - gimnastyka ogólnorozwojowa 

 "Mamy nadciśnienie na wiedzę" - kurs pierwszej pomocy 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 

  



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [SARBINOWO] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Wydmuszki vintage & exploding box" - najnowsze trendy rękodzielnicze 

(warsztaty) 

 "Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa" 

 "Biżureria na krośnie" - warsztaty rękodzielnicze 

 "Ale czad..." - szkolenie ze strażakiem Wojtkiem 

 "Mamy nadciśnienie na wiedzę" - kurs pierwszej pomocy 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [CYCHRY] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa" 

 "Scrapbooking i cardmaking" - warsztaty kreatywnego rękodzieła 

 "Ale czad..." - szkolenie ze strażakiem Wojtkiem 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [RYCHNÓW] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Wydmuszki vintage & exploding box" - najnowsze trendy rękodzielnicze 

(warsztaty) 

 "Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa" 

 "Biżureria na krośnie" - warsztaty rękodzielnicze 

 "Finanse i majątek seniora w aspekcie przemijania" - szkolenie z prawnikiem 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 

 

  



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [MOCZKOWO] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Wydmuszki vintage & exploding box" - najnowsze trendy rękodzielnicze 

(warsztaty) 

 "Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa" 

 "Biżureria na krośnie" - warsztaty rękodzielnicze 

 "Finanse i majątek seniora w aspekcie przemijania" - szkolenie z prawnikiem 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [KARSKO] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa" 

 "Scrapbooking i cardmaking" - warsztaty kreatywnego rękodzieła 

 "Ale czad..." - szkolenie ze strażakiem Wojtkiem 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [GOLENICE] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa" 

 "Finanse i majątek seniora w aspekcie przemijania" - szkolenie z prawnikiem 

 "Scrapbooking i cardmaking" - warsztaty kreatywnego rękodzieła 

 "Ale czad..." - szkolenie ze strażakiem Wojtkiem 

 "Kijki i w nogi!" - kurs nordic-walking 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 

 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [CHŁOPOWO] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa" 

 "Finanse i majątek seniora w aspekcie przemijania" - szkolenie z prawnikiem 

 "Scrapbooking i cardmaking" - warsztaty kreatywnego rękodzieła 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [BOLESZKOWICE] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Bezpieczeństwo seniora w ruchu drogowym" - szkolenie 

 "Bezpieczne finanse seniora" - szkolenie 

 "Seniorzy w działaniu" – warsztaty aktywizujące 

 "Ludowość w Polsce Zachodniej" - warsztaty bibułkarskie 

 "Uroki wsi utrwalone w ceramice" - warsztaty artystyczne 

 "Mamy nadciśnienie na wiedzę" - kurs pierwszej pomocy 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [DARGOMYŚL] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Bezpieczeństwo seniora w ruchu drogowym" - szkolenie 

 "Bezpieczne finanse seniora" - szkolenie 

 "Seniorzy w działaniu" – warsztaty aktywizujące 

 "Ludowość w Polsce Zachodniej" - warsztaty bibułkarskie 

 "Uroki wsi utrwalone w ceramice" - warsztaty artystyczne 

 "Z florystyką za pan brat" - warsztaty artystyczne 

 "Mamy nadciśnienie na wiedzę" - kurs pierwszej pomocy 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [BOGUSŁAW] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Ludowość w Polsce Zachodniej" - warsztaty bibułkarskie 

 "Uroki wsi utrwalone w ceramice" - warsztaty artystyczne 

 "Z florystyką za pan brat" - warsztaty artystyczne 

 "Mamy nadciśnienie na wiedzę" - kurs pierwszej pomocy 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

KARTA WYBORU DZIAŁAŃ [NAWROCKO] 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w następujących 

działaniach: 

 

Proszę zakreślić właściwy prostokąt. Można zaznaczyć kilka działań. 

 
 

 "Ludowość w Polsce Zachodniej" - warsztaty bibułkarskie 

 "Uroki wsi utrwalone w ceramice" - warsztaty artystyczne 

 "Mamy nadciśnienie na wiedzę" - kurs pierwszej pomocy 

 "Spotkania z kulturą" - wyjazdy do instytucji kultury 

 "Nestor wędkarstwa" - międzywiejskie zawody wędkarskie 

 "Bal Seniora" - międzywiejska zabawa integracyjna 

 

 



 

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” 
współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz 

Gminy Dębno  

 

 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKCIE 
„PORA SENIORA W POWIECIE MYŚLIBORSKIM” 

 

 

1. Dane osobowe Uczestników projektu „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” (zwanego dalej 

Projektem) realizowanego przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w 

Szczecinie, ul. Sowińskiego 72D/8, 70-236 Szczecin, w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, są przetwarzane zgodnie 

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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119 Z 4.5.2016). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Polska Fundacja Społeczeństwa 

Przedsiębiorczego z siedzibą w Szczecinie, ul. Sowińskiego 72D/8, 70-236 Szczecin, tel. 91 350 82 

62, e-mail: biuro@pfsp.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Projektu, na podstawie zgody Uczestnika, 

wyrażonej poprzez zgłoszenie udziału w Projekcie (na formularzu zgłoszeniowym) jako wyraźne 

działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu. Każdy ma 

prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie i nie sprawi to, 

że wcześniejsze przetwarzanie danych było niezgodne z prawem. Cofnięcie (odwołanie) zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w ww. celu uniemożliwia jednak dalsze branie udziału w 

Projekcie. 

4. Dane przetwarzane są w szczególności w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu, 

umożliwienia bieżącego kontaktu w toku realizacji projektu (np. informowanie o planowanych 

działaniach/aktywnościach, terminach, zmianach itp.), a także monitoringu i kontroli projektu oraz 

przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji. 

5. Możliwymi odbiorcami danych są następujące podmioty: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej MRPiPS (do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego/zrealizowanego 

Projektu) oraz podmioty trzecie wyłonione przez MRPiPS (w celu przeprowadzenia ewaluacji). 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Projekcie. Niepodanie danych 

uniemożliwia wzięcie udziału w Projekcie. 

7. Dane Uczestników usunięte zostaną po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po 

roku, w którym realizowany był Projekt, tj. po upływie okresu obowiązkowego przechowywania 

dokumentacji Projektowej. 

8. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania danych; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

c. przenoszenia danych;  

d. wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

 


