
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Tytuł projektu: Senior społecznik na plus 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię  

Nazwisko  

Gmina 
 
 

Miejscowość 
 
 

Ulica 
 
 

Nr budynku 
 
 

Nr lokalu 
 
 

Kod pocztowy 
 
 

Telefon kontaktowy 
 
 

Adres e-mail 
 
 

PESEL  

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 
 
Preferowany termin udziału w szkoleniu wyjazdowym.  
Proszę zaznaczyć w kolejności 1-3 który termin Pani/Panu najbardziej odpowiada (przy czym  
1 – najbardziej odpowiada, 3 – najmniej odpowiada): 

 25-27 sierpnia 2021 

 30 sierpnia – 1 września 2021 

 1 – 3 września 2021 
 



 

 

 

KLAUZULA RODO 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Senior społecznik na plus” przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w 

Mikołowie, ul. Jana Pawła II 4. 

2) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,  

finansowanego ze środków Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” 

na lata 2021-2025 - edycja 2021 w szczególności udostępniania danych Ministerstwu w celu: 

 realizacji projektu 

 udzielenia wsparcia 

 potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

 monitoringu 

 kontroli w ramach realizowanego projektu 

 ewaluacji przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

 kontroli 

 sprawozdawczości 

 rozliczenia projektu 

 archiwizacji 

 badań i analiz.  

3) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia 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 – dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia   

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: 

Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

4) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym 

przez administratora, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 

lub inne działania związane z realizacją Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja 2021, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w 

przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań 

administracyjnych. 

 



 

 

 

5) Moje dane zostaną udostępnione Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej lub podmiotom 

realizującym działania na rzecz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i podmiotom 

upoważnionym do pozyskania tych danych na podstawie przepisów do celów realizacji 

projektu, monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na 

zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ewaluacji.  

6) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Programu wieloletniego na 

rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja 2021 (art. 140 i 141 

Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz 

krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.  

7) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić 

usunięcia moich danych osobowych. 

9) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

10) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 
PROJEKTU 

 
 
 

 

 

W związku z uczestnictwem w projekcie wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów 

filmowych zawierających mój wizerunek zarejestrowanych podczas działań realizowanych w 

ramach projektu „Senior społecznik na plus” przez Centrum Społecznego Rozwoju na stronach 

internetowych, profilach internetowych zarządzanych przez Centrum Społecznego Rozwoju jak 

Facebook, Instagram i inne oraz w mediach w celu informacji  i promocji projektu „Senior 

społecznik na plus”. 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 
PROJEKTU 

 
 
 
 

 

 
 
Kontakt: 
Centrum Społecznego Rozwoju 
ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów 
Tel: 324446453 e-mail: biuro@csr.biz.pl 



 

 

 

Skrót informacji:  
 
Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „Senior społecznik na plus”, 
który dofinansowany jest z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025. 
  
W ramach projektu planujemy realizację działań w trzech etapach następujących po sobie: 
  
I etap - przygotowanie seniorów – liderów:  

1. Warsztaty wyjazdowe (3 dni) "Efektywna współpraca w zespole" - celem warsztatów jest wyposażenie 
uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na budowania konstruktywnej współpracy w 
zespołach zadaniowych. 

2. Warsztaty kompetencji cyfrowych – tematyka warsztatów obejmować będzie kreatywną pracę ze 
smartfonem. Podczas zajęć odpowiemy między innymi na pytania: Jak robić dobre zdjęcia i filmy? Jak 
komunikować się i organizować spotkania za pomocą aplikacji? Jak planować działania z wykorzystaniem 
narzędzi Google? Jak wykorzystać media społecznościowe? – stacjonarnie. 

3. Szkolenie Lider lokalny - szkolenie ukierunkowane na zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie 
możliwości angażowania się poprzez wolontariat seniorów i partycypacji społecznej, w tym w decyzjach 
podejmowanych przez lokalne władze; prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej – stacjonarnie.  

  
II etap – realizacja inicjatyw partycypacyjnych:  

1. Warsztaty senior - organizator – celem jest wypracowanie planu inicjatyw skierowanych do seniorów ze 
społeczności lokalnej. Inicjatywy będą mieć charakter zespołu działań rozłożonych w dłuższym okresie czasu. 
Efektem finalnym warsztatów będzie wypracowanie projektów inicjatyw. 

2. Realizacja 6 inicjatyw senioralnych na terenie powiatu.  
 
III etap – samoorganizacja i współpraca lokalna 

Podjęte zostaną działania ukierunkowane na utworzenie formalnej Rady/Forum Seniorów. Zorganizowane 
zostaną kawiarenki obywatelskie w formule WORD CAFE. Dodatkowo odbędzie się seminarium poświęcone 
tworzeniu Rad/Forów Seniorów wraz z prezentacją modelu wypracowanego w drugim etapie projektu. Na 
seminarium zostaną zaproszeni seniorzy z lokalnej społeczności, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz 
instytucji i organizacji pozarządowych. 

 
 
Zasady udziału w projekcie 
 

1. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatu mikołowskiego oraz pszczyńskiego w Województwie 
Śląskim do 10 sierpnia 2021 r. 

2. Uprawnione do udziału w projekcie są osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie powiatu 
mikołowskiego i pszczyńskiego.  

3. Udział w projekcie i wszystkich jego aktywnościach jest nieodpłatny.  
4. Udział w warsztatach wyjazdowych jest obowiązkowy.  
5. Zasady udziału w szkoleniach stacjonarnych zostaną uzgodnione z uczestnikami każdej lokalizacji 

bezpośrednio, zgodnie z ich oczekiwaniami – preferowana intensywność, godziny, itd. Zajęcia stacjonarne 
będą odbywały się we wszystkich lokalizacjach, uczestnicy sami wybiorą gdzie chcą chodzić na spotkania.  

6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wzięcia udziału w min. 1 kawiarence obywatelskiej.  
 

 

Prezes Centrum Społecznego Rozwoju 
 

Mateusz Eichner 
 
 

Kontakt: 
Łaziska Górne - Aleksandra Widuch, tel: 796-658- 742, mail: aleksandra.widuch@csr.biz.pl 
Mikołów - Aleksandra Rybka, tel: 505-331-889, mail: aleksandra.rybka@csr.biz.pl 
 
 

mailto:aleksandra.widuch@csr.biz.pl
mailto:aleksandra.rybka@csr.biz.pl


 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

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

(Imię i nazwisko) 

 

1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy: 

- nie  jestem  osobą  zakażoną  COVID-19,  

- nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym, 

-nie miałem/am kontaktu z osobą chorą lub objętą kwarantanną w związku z COVID – 19 w 

ostatnich 14 dniach 

2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem  

zarażeniu korona wirusem COVID-19 obowiązujące podczas udziału w warsztatach.  

3. Zgadzam się na pomiar temperatury ciała podczas wejścia na warsztaty (wynik nie jest nigdzie 

utrwalany). Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w przypadku odczytu temperatury o wartości 

38º C lub wyższej nie będę miał/a możliwości wzięcia udziału w warsztatach z uwagi na 

bezpieczeństwo innych uczestników warsztatów.  

4. Zobowiązuję się w przypadku wystąpienia objawów COVID 19 do powiadomienia o tym 

prowadzącego i po ustaleniu wspólnego rozwiązania- dopuszczam opuszczenie zajęć w trakcie ich 

trwania.  

5. Z uwagi na odpowiedzialność oraz dbałość o zdrowie innych osób w przypadku stwierdzenia u 

mnie COVID 19 zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie Organizatora warsztatów.  

 

  

 

                                                            

…………………………………………    

             Czytelny podpis 

 


