
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Kultura bliska i .. daleka? – polsko-słowackie plenery etnograficzne” 

Nr PL-SK /TAT/IPP/III/91 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Ja, niżej podpisany(a), ..............................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

zam...........................................................................................................................................................  
(adres zamieszkania:)

Telefon kontaktowy: ...............................................................................................................................

deklaruję udział w projekcie „Kultura bliska i .. daleka? – polsko-słowackie plenery etnograficzne”  

realizowanego przez Centrum Kultury w Korzennej i Obec Raslavice oraz oświadczam, że spełniam 

wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ:

1. zamieszkuje w gminie Korzenna lub Obec Raslavice*
2. zaliczam się do jednej z poniższych grup:*
□ artysta ludowy (rodzaj wykonywanego rękodzieła  ….........................................................................)
□ członek zespołu folklorystycznego (nazwa zespołu ….........................................................................)
□ pracownik samorządu działający w dziedzinie kultury (miejsce pracy …............................................)

Deklaracja dotyczy udziału w plenerze etnograficznym nr I odbywającego się w Gminie Korzenna 
(Bukowiec) w okresie 2-5 maja 2013 r. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Kar-
ny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie praw-
dy, oświadczam, że dane zawarte w „Deklaracji” są zgodne z prawdą,  zapoznałem/łam się z regulami-
nem rekrutacji  i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu re-
krutacji, promocji, ewaluacji i monitoringu oraz wdrożenia działań projektowych proj. „Kultura bliska 
i daleka ...”, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych  (Dz. U. z 2002 r.  
nr 101 poz. 926 z zm.). 

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

 Miejscowość, data                                                 Podpis**      

* Proszę zakreślić wybrany punkt/ punkty. 

**  W  przypadku  przystąpienia  do  projektu  osoby  niepełnoletniej,  wymagany  jest  również  podpis  rodzica/  
opiekuna prawnego. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
 


