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Federacja Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego 
                     
                                                                                                                

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

Ja, niżej podpisany(a), ..................................................................................   

                                                      

     zam. ..........................................................................................................   
               (adres zamieszkania: miejscowość, numer domu/mieszkania, kod pocztowy/poczta) 

 

ur. ……………………………           PESEL  ………………..…………………   

Telefon kontaktowy......................................... 

 wyrażam chęć uczestnictwa w projekcie „Węgrowska Akademia NGO” 

realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2014 – 2020.  

 

Jednocześnie: 

 

Oświadczam, że spełniam kryteria formalne określone w zadaniu (wstawić „X” 

przy wybranej odpowiedzi):   

Zamieszkuję na terenie powiatu węgrowskiego/jestem 

członkiem organizacji pozarządowej działającej na terenie 

powiatu węgrowskiego 

   □ TAK                

   □ NIE 

Chcę wziąć udział jako wolontariusz w realizacji 

własnych lokalnych inicjatyw społecznych 

       □ TAK             

       □  NIE 
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Chciałbym/chciałabym, uczestniczyć w następujących kursach (trwających 6h-

12h)   
(należy zadeklarować udział w minimum 5 kursach)  
□ Prawa i obowiązki członków Zarządu, 

□ Prawa i obowiązki Komisji Rewizyjnej, 

□ Księgowość w organizacjach pozarządowych, 

□ Marketing w organizacjach pozarządowych, 

□ Pozyskiwanie środków na działalność, 

□ Budżet partycypacyjny,  

□ Działania watchdogowe, 

□ Komunikacja, 

□ Wolontariat, 

□ Najnowsze zmiany prawa, 

Inne (jakie?) ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane 

zawarte w „Karcie zgłoszenia” są zgodne z prawdą,  zapoznałem/łam się z 

regulaminem rekrutacji do projektu i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń.  

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 

osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji, monitoringu, 

kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie 

MRPiPS ewaluacji w projekcie p.n. „Węgrowska Akademia NGO” 

realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2014 – 2020, Priorytet 4 Silne organizacje pozarządowe, zgodnie z Ustawą z 

dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 

926 z późn. zm.).  
    

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

 miejscowość, data                                                                                      podpis  
 

 

 

 

 


