
 
 
 
 
 

 

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasta Gdańska 

 
Załącznik 1  

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI  

w Projekcie „Mentors4GdańskNGOs” 
 
 
Ja, niżej podpisana/ny/ni 

 

…..…………………………………………………………………………………....................................,  
(imię i nazwisko/imiona i nazwisko) 

będąc upoważnionym do reprezentowania Organizacji  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres organizacji) 

 

deklaruję uczestnictwo Organizacji w Projekcie „Mentors4GdańskNGOs”,realizowanym przez 

Fundację Forum Mentorów AHA EFFECT w ramach realizacji zadania publicznego przez Gminę 

Miasta Gdańska. 

1. Oświadczam, że Organizacja spełnia kryteria uprawniające do udziału w Projekcie określone w §2 

ust.1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Mentors4GdańskNGOs”. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu i tym samym zobowiązuję się w 

imieniu Organizacji do jego przestrzegania oraz udziału oddelegowanych przedstawicieli Organizacji 

we wszystkich zaplanowanych działaniach.  

3. Wyrażam zgodę na poddanie się Organizacji badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu 

oraz po jego zakończeniu.  

4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest dofinansowany ze środków 

Gminy Miasta Gdańska w ramach realizacji zadania publicznego. 

 

 

 

 

…………………………………………………………..…..  
miejscowość i data podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
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Załącznik 2  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
W Projekcie „„Mentors4GdańskNGOs”.” 

 
Deklaruję uczestnictwo w Projekcie „Mentors4GdańskNGOs” i oświadczam, że zapoznałam/em się z 
Regulaminem Projektu i tym samym zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz udziału we 
wszystkich zaplanowanych działaniach.  

 

 Uczestnik 1 Uczestnik2 

Imię i nazwisko   

Organizacja   

telefon   

e-mail   

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Forum Mentorów AHA 

EFFECT na potrzeby realizacji Projektu „Mentors4GdańskNGOs”.dofinansowanego przez Gminę 

iasta Gdańsk w ramach realizacji zadania publicznego. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz rozpowszechnienie mojego wizerunku w formie 

fotografii na potrzeby realizacji Projektu.  

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi 

Projektu; 

 moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji w 

trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, jak również w celu realizacji zadań 

związanych z monitoringiem i sprawozdawczością przewidzianą w ramach „Otwartego 

Konkursu Ofert 2016 - Organizacje Pozarządowe ”  

 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

…………………………………………………………..…..  

miejscowość i data     podpis Uczestnika 1  

 

 

…………………………………………………………..…..  

miejscowość i data     podpis Uczestnika 2  

 

 


