
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w projekcie "Tradycja łączy pokolenia. Edycja 2019"

realizowanym  przez  Fundację  "Krzyżowa"  dla  Porozumienia  Europejskiego  ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polityki  Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Niniejszym zgłaszam swój udział w wyżej wymienionym projekcie:

Imię: Nazwisko: 

Adres prywatny (ul., nr domu i mieszkania): 

Kod pocztowy, miejscowość: Powiat:

Telefon: E-mail:

Data urodzenia: PESEL:

Teren zamieszkania na obszarze wiejskim: □ TAK / □ NIE
(proszę wybrać właściwą odpowiedź)

Orzeczenie o niepełnosprawności: □ TAK / □ NIE
(proszę wybrać właściwą odpowiedź)

Warunki uczestnictwa:
- akceptacja regulaminu projektu
- złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego u Organizatora
- wiek 60+
- udział w min. 3 aktywnościach w różnych modułach projektu

Wypełnione zgłoszenia należy
dostarczyć na adres:

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze



  

AKTYWNOŚCI W RAMACH PROJEKTU BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W PIĘCIU MODUŁACH:

MODUŁ "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

► Warsztaty entograficzne
Odkrywanie kultury ludowej na Dolnym Śląsku.

► Warsztaty przewodnickie
Poznawanie warsztatu pracy przewodnika na terenie Dolnego Śląska.

► Warsztaty fotograficzne
Zajęcia z aparatem i komputerem, tworzenie publikacji w formie kalendarza.

MODUŁ "SZTUKA BYCIA SENIOREM"

► Warsztaty grupowe z terapeutą (pobyt z noclegami)
Rozwijanie samoświadomości, umiejętności radzenia sobie z emocjami.

► Konsultacje grupowe z terapeutą (spotkania bez noclegów)
Rozwijanie samoświadomości, umiejętności radzenia sobie z emocjami.

► Konsultacje grupowe dot. zdrowia Seniora
Dbanie o własne ciało, spotkania z fizjoterapeutą.

MODUŁ "MOJA I TWOJA HISTORIA"  &  "TWORZYMY RAZEM"

► Warsztaty dramowo-teatralne (Seniorzy i Juniorzy)
Tygodniowy pobyt z noclegami, tworzenie spektaklu z młodzieżą.

► Warsztaty rękodzieła (Seniorzy i Juniorzy)
Prace rękodzielnicze z młodzieżą, spotkania w szkołach (bez noclegów).

MODUŁ "AKTYWNY SENIOR W INTERNECIE"

► Warsztaty z komunikacji w internecie
Wykorzystywanie internetu do komunikowania się z innymi.

MODUŁ "AKTYWNY SENIOR W TERENIE"

► Zwiedzanie Wrocławia

► Zwiedzanie Broumova (Czechy)

► Koncert muzyku poważnej: Krzyżowa / Szczawno-Zdrój

Warunkiem uczestnictwa jest udział w min. 3 aktywnościach w różnych modułach



  

Informujemy, że:

Administratorem danych przetwarzanych w ramach projektu  pt.  "Tradycja łączy  pokolenia"  jest
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,  Krzyżowa 7,  58-112 Grodziszcze.  Dane są
przetwarzane w celu realizacji projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Odbiorcami Państwa
danych osobowych są pracownicy Fundacji  Krzyżowa oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i  Polityki
Społecznej,  instytucji  współfinansującej  projekt.  Państwa  zgromadzone  dane  będą
przechowywane do czasu rozliczenia i zamknięcia projektu.

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia,
ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO mają Państwo
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu uczestnictwa w projekcie i
otrzymania dofinansowania.

W trakcie trwania projektu uczestnikom będą wykonywane zdjęcia lub nagrania filmowe w 
celu:
- upowszechniania i promocji projektu przez Fundację „Krzyżowa”;
- tworzenia publikacji dokumentujących realizowane działania.

Zdjęcia, filmy oraz publikacje będą udostępniane na stronie internetowej Fundacji 
"Krzyżowa" oraz w wersji papierowej. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalenie swojego 
wizerunku, prosimy o zaznaczenie parafką poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na utrwalanie  mojego wizerunku przez  Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego poprzez fotografowanie oraz filmowanie projektu, w którym uczestniczę, a także na
późniejsze  nieodpłatne  wykorzystanie  wymienionych  materiałów do  promowania  projektu  oraz
podobnych  przedsięwzięć  w  przyszłości  we  wskazany  powyżej  przez  Fundację  „Krzyżowa”  dla
Porozumienia Europejskiego sposób. 

Jeżeli chce Pan/i w przyszłości być inormowanym o podobnych projektach 
organizowanych przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, prosimy o 
zaznaczenie parafką poniższej zgody. Pracownicy/osoby zatrudnione przy projekcie 
skontaktują się z Panem/ią telefonicznie lub mailowo:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji podobnych
projektów w przyszłości przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Powyższe zgody mogą być w każdym momencie odwołane, w tym celu prosimy o kontakt 
mdsm@krzyzowa.org.pl

                 .........................................................                             .........................................................

           miejscowość, data                                                            czytelny podpis
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