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„Edukacja przedporodowa – Szkoła Rodzenia” 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

zzaałłąącczznniikk  ddoo  RReegguullaammiinn  RReekkrruuttaaccjjii  uucczzeessttnniikkóóww  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww  pprroojjeekkcciiee    

””EEdduukkaaccjjaa  pprrzzeeddppoorrooddoowwaa  ––  SSzzkkoołłaa  RRooddzzeenniiaa””  

  

KKAARRTTAA  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  UUCCZZEESSTTNNIIKKÓÓWW  
DDOO  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPRROOJJEEKKCCIIEE  

””EEdduukkaaccjjaa  pprrzzeeddppoorrooddoowwaa  ––  SSzzkkoołłaa  RRooddzzeenniiaa””  
realizowanym przez Powiat Gołdapski  

 
Kartę zgłoszeniową do udziału w projekcie proszę dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1  
w Gołdapi, do pokoju nr 3 w terminie do 15 lipca 2009 r. – decyduje data wpływu do Starostwa: osobiście, pocztą  
na podany wyżej adres, faksem na numer: +48 87/615 44 45, e-mailem na adres: inwestycje@powiatgoldap.pl .  
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Maciulewska – Specjalista Projektu pod nr tel. 87/615 44 03.  
 

Imiona   Nazwisko  

Adres zameldowania   
Adres do 

korespondencji 
 

Telefon komórkowy lub 

stacjonarny 
 E-mail:  

Wiek/PESEL 
 

 
Wykształcenie  

Miejsce pracy lub nauki 

oraz adres 
 Płeć KOBIETA  

Czy jest to Pani pierwsza 

ciąża? 
Tak         Nie    

Czy w szkoleniu 

weźmie udział osoba 

towarzysząca Pani? 

Tak         Nie    

W którym tygodniu ciąży 

jest Pani? 
   

 
Niniejszym oświadczam, że:  

1. zapoznałam się z REGULAMINEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ”Edukacja 
przedporodowa – Szkoła Rodzenia” 

2. dane podane w Karcie zgłoszeniowej są zgodne z prawdą.  

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi związanych  
z realizacją projektu „Edukacja przedporodowa – Szkoła Rodzenia”. Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję  

do wiadomości, że:  
1) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia i obsługi Projektu, 
2) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji 

zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu, 
4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

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

Miejscowość, data, czytelny podpis 
 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń  
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