
Formularz rekrutacyjny kandydata do udziału w projekcie Formacja „Mażoretki Osięciny” 
jako element promowania obszaru objętego LSR.

Informacje wypełniane przez Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach

Data przyjęcia formularza:

Numer formularza ………../2023

Podpis osoby przyjmującej:

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.05.2023

I. Dane podstawowe kandydata

1. Imię

2. Nazwisko

3. Płeć    □ kobieta         □ mężczyzna

4. PESEL

5. Wiek

6. Miejsce nauki 

II. Dane rodziców / prawnych opiekunów

1. Imię

2. Nazwisko

3. Telefon kontaktowy

III. Miejsce zamieszkania

1. Miejscowość

2. Kod pocztowy

Projekt „Formacja Mażoretki Osięciny jako element promowania obszaru objętego LSR” współfinansowany  z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność”.



3. Ulica

4. Numer domu

5. Numer lokalu

6. Gmina

7. Powiat

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:  
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyżej 
podanych danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Osięcinach, oświadczam że: 

1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Formacja Mażoretki 
Osięciny jako element promowania obszaru objętego LSR”, akceptuję jego postanowienia i 
zobowiązuję się do ich przestrzegania.

2. Zostałem/am poinformowany/a, że w.w. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

3. Moje dziecko uczestniczy w zajęciach mażoretek organizowanych w placówce kultury.
4. Jestem świadomy/a, że złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem mojego dziecka do udziału w Projekcie.
5. Dane osobowe moje oraz mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu 

ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością. 
6. Zobowiązuję się do wypełniania dokumentów związanych z Projektem.
7. Zostałam/em poinformowana/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. §1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań.  
8. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu rekrutacyjnym odpowiadają 

stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą.
9. Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych  do udziału w 

Projekcie.
10. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego doprowadzenia dziecka na zajęcia realizowane w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach oraz odbioru dziecka po planowych zajęciach, w 
ustalonych terminach.  

Oświadczam, że mój syn/moja córka* zamieszkuje teren powiatu radziejowskiego i nie brał/-a udziału w 
innym projekcie objętym grantem w ramach naboru o powierzenie grantu nr 1/GR-PROW/2022 
dofinansowanego ze środków LGD Radziejów.

Osięciny, ………………….           …………………………………….  
                           Miejscowość i data                                          Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

*niepotrzebne skreślić

Projekt „Formacja Mażoretki Osięciny jako element promowania obszaru objętego LSR” współfinansowany  z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
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społeczność”.



Informacje wypełniane przez Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach

Opinia przedstawicieli ds. realizacji projektu w składzie: koordynator projektu oraz dwóch 
przedstawicieli zespołu.

 Kandydat/ -ka należy do grupy mażoretek:

□ Junior Baton DANCE: 12 – 18 l.
□ Cadetss Baton DANCE: 8 – 11 l.
□ Lista rezerwowa

Kandydat………………………………………………………………….…… został/nie został* 
zakwalifikowany do Projektu „Formacja Mażoretki Osięciny jako element promowania obszaru 
objętego LSR”. 

*niepotrzebne skreślić

Osięciny, dnia ……………

………………………………………….
podpis koordynatora projektu

………………………………………….
podpis przedstawiciela Zespołu ds. realizacji projektu

………………………………………….
podpis przedstawiciela Zespołu ds. realizacji projektu
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społeczność”.


