
   
 

Karta rekrutacyjna uczestnika do projektu  
„Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki  

inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” 

 

Dane podstawowe uczestnika: 

Imię:  

Nazwisko:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

Nazwa organizacji, którą reprezentuję  

 

 

 

 

Kryterium formalne dotyczące organizacji:  

w ciągu 2 ostatnich lat (od 12.2019 r.) organizacja, którą reprezentuję 

realizowała lub realizuje zdania publiczne zlecone przez miasto w obszarze 

kultury i/lub turystyki 

 Tak  Nie 

Kryteria dotyczące uczestnika:  

wskazanie przez organizację  Tak  Nie 

 

Wskazana powyżej osoba jest reprezentantem(-ką) naszej organizacji: ……..….…………………………..…………………………………..…….. 

w Grupie Inicjatywnej w ramach projektu „Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki 

inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”.  

 

……………………………………………… 
podpis(-y)  osób upoważnionych  

motywacja do działań zwiększających dostępność w obszarze kultury i turystyki  Tak  Nie 

Opis krótko swoją motywację do wprowadzenia działań zwiększających dostępność w obszarze kultury i turystyki: 

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

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

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

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

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

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

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

 

praca na rzecz osób o specjalnych potrzebach    Tak  Nie 

 

  



   
 
Załączniki do karty zgłoszeniowej: 

 zaświadczenie o zatrudnieniu lub współpracy lub świadczeniu wolontariatu lub byciu członkiem 

organizacji; 

 KRS organizacji; 

 oświadczenie uczestnika projektu 

 

Świadomy/a  odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że wyrażam zgodę i 

deklaruję swój udział w projekcie „Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki 

inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” realizowanym w ramach IV  Osi priorytetowej: Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Ja niżej podpisany/a potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszej 

Deklaracji, jak również w innych dokumentach dotyczących Projektu.  

Jednocześnie zostałem/-am pouczony/-a oraz jestem świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

 

 

 
 
 

…………………………………                          …….…………………………………………………….. 
    Miejscowość i data              Czytelny podpis uczestnika projektu 
 
*Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=================================================================================================================== 

WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU 
 
 

Decyzja Komisji rekrutacyjnej: 
 

Komisja rekrutacja zakwalifikowała/niezakwalifikowała*  Panią/Pana  …………………………………………………………………… 

jako przedstawiciela wskazanej organizacji do udziału w pracach Grupy Inicjatywnej w  projekcie „Hajnówka 

dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta 

Matera”.  

…………………………………….. 
podpis  Przewodniczącego Komisji  
 

 
*Niepotrzebne skreślić 
 


