Załącznik nr 1.

FORMULARZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „SZYBCY NA TORZE –
BEZPIECZNI NA DRODZE – III EDYCJA”
wszystkie pola tabeli wypełniamy LITERAMI DRUKOWANYMI
Ja, niżej podpisany(a),
Nazwisko:
Imiona:
Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica/nr domu):
Województwo:
Wiek:
Telefon:

E-mail:

PESEL:

Nr prawa jazdy:

deklaruję, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w Projekcie, ponieważ:
1. zamieszkuję i/lub uczę się na terenie województwa małopolskiego
2. jestem w wieku 16-24 lat
dodatkowo, dla osób w wieku 18-24 lat biorących w losowaniu nagród specjalnych (wyjazdy na
Formułę 1 oraz vouchery na instruktaże bezpiecznej jazdy):
3. posiadam prawo jazdy kat. A
i/lub B
(zaznacz właściwe pole znakiem „X”)
4. oświadczam, iż jestem w stanie niekaralności (posiadam prawo jazdy bez punktów karnych)*.
Deklaruję swój udział w Projekcie „Szybcy na torze - Bezpieczni na drodze” w ramach (zaznacz
właściwe pole znakiem „X”):
Konkursu indywidualnego na nagrody specjalne (*dla osób z prawem jazdy kat. A i/lub B bez pkt. karnych)
Konkursu grupowego

………….................
miejscowość, data

…………………………………
czytelny podpis Beneficjenta

w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica/prawnego Opiekuna …………………
w przypadku uczestnictwa w Stażach Bezpiecznej Jazdy/Open Day- pieczątka Organizatora

…………………
*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej
znaczenie prawne, a w wypadku wylosowania nagrody głównej dostarczę Organizatorowi zaświadczenie o braku punktów karnych z Policji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem szkolenia, monitoringu i ewaluacji Projektu pn.: „Szybcy na torze Bezpieczni na drodze”. Zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Instytucję
Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

