
 

 

Formularz zgłoszeniowy  

do konkursu „Pamiętniki TRANSFORMACJI” realizowanego w ramach projektu 
„MASy możliwości – czyli Miejsca Aktywności Seniorów” 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

1. Ja, niżej podpisana/y wyrażam chęć uczestnictwa w konkursie „Pamiętniki 
TRANSFORMACJI” oraz zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu, 
realizowanego w ramach projektu „MASy możliwości – czyli Miejsca Aktywności 
Seniorów” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014-2020. 

 
2. Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem 

przesłanych treści oraz że przenoszę bezpłatnie na Organizatora Konkursu prawa 
autorskie i pokrewne do przesłanych przeze mnie treści, na następujących polach 
eksploatacji: nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania treściami, a w 
szczególności: publicznego wykorzystania treści, utrwalenia i zwielokrotnionego 
druku, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych.  
 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym 
dokumencie do realizacji konkursu „Pamiętniki TRANSFORMACJI” oraz bieżącego 
kontaktu w związku z realizacją działań projektu „MASy możliwości – czyli Miejsca 
Aktywności Seniorów” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). – klauzula informacyjna 

Dane osobowe 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail   



 

znajduje się w regulaminie konkursu. 

 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
 (Miejscowość i data)      (Czytelny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METRYCZKA DO KONKURSU BIOGRAFICZNEGO 
 

A. Wykształcenie: 

i. Podstawowe  ii. Zawodowe  

iii. Średnie maturalne  iv. Średnie techniczne  

v. Pomaturalne  vi. Wyższe  



 

B. Specjalizacja:  

 

C. Stan cywilny: 

i. Panna/kawaler  ii. Zamężna/żonaty  

iii. Rozwiedziona/rozwiedziony  iv. Wdowa/wdowiec  

v. W separacji  
vi. W stałym nieformalnym 

związku 
 

D. Liczba dzieci:  

 

E. Miejscowość zamieszkania:  

 

F. Miejscowość urodzenia:  

 

G. Pochodzenie: 

i. Autochtoniczne (obydwoje 
rodzice Ślązacy) 

 ii. Mieszane (matka 
Ślązaczka, ojciec 
napływowy) 

 

iii. Mieszane (ojciec Ślązak, matka 
napływowa) 

 iv. Napływowe (obydwoje 
rodzice napływowi) 

 

H. Poczucie bycia Ślązakiem/czką: 

Tak  Nie  

Trudno powiedzieć   
 

I. Staż pracy (lat): 

 

 


