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Załącznik nr 1 
Do Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  
„Złota Sieć II -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” 

Nr…………………Data złożenia……………………… 
(wypełnia pracownik projektu) 

 
1.  Dane składającego formularz* 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości  

Adres zameldowania, ulica i numer: 
(proszę dopisać czy zameldowanie jest na stałe czy tymczasowe) 

 

Kod pocztowy i miejscowość  

Dane kontaktowe - telefon  

Stopień niepełnosprawności  

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  
(bezterminowe / terminowe –proszę wpisać datę, do kiedy) 

 

 

 
2. Dane osoby zgłaszanej do projektu  
    (wypełniamy w przypadku, gdy osoba zgłaszana jest niepełnoletnia) 

Dotyczy ( tak / nie )  

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Adres szkoły, do której uczęszcza dziecko  
(jeżeli dotyczy) 

 

Adres zameldowania  

Rodzaj zameldowania  
(stałe / tymczasowe – należy wpisać datę, do kiedy) 

 

Kod pocztowy i miejscowość  

Stopień niepełnosprawności  

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
(bezterminowe / terminowe –proszę wpisać datę, do kiedy) 
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3. Proszę o podanie informacji dotyczącej możliwości montażu anteny - 

(antena służy do bezprzewodowego odbioru Internetu) 

Czy istnieje możliwość instalacji anteny na dachu/kominie? (tak/nie) 
 

Czy potrzebna jest zgoda lokatorów budynku na montaż anteny?** (tak/nie) 
 

Dane zarządcy budynku: 

Nazwa zarządcy ………………………………………………………………………. 

Ul. …………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość ………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu…………………………………………………………………………….. 

Osoba kontaktowa ……………………………………………………………………. 

              
  
* do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego Wnioskodawcy. 

 ** je żeli tak konieczne jest wypełnienie strony trzeciej formularza – Oświadczenie lokatorów. 
                                                                

 
              

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

                    Czytelny podpis Wnioskodawcy 
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OŚWIADCZENIE LOKATORÓW 

 
 W ramach realizacji projektu pod nazwą „Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w powiecie złotoryjskim”, Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka,  

Oś Priorytetowa – 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 

Działanie – 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  

Wyrażam zgodę na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych przy mieszkaniu: 

Pana/Pani ……………………………………………………………………… 

Pod adresem ……………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko, nr mieszkania      Podpis lokatora 

 

1. …………………………………………................                      ……………………………. 

2. …………………………………………................                      ……………………………. 

3. …………………………………………................                      ……………………………. 

4. …………………………………………................                      ……………………………. 

5. …………………………………………................                      ……………………………. 

6. …………………………………………................                      ……………………………. 

7. …………………………………………................                      ……………………………. 

8. …………………………………………................                      ……………………………. 

9. …………………………………………................                      ……………………………. 

10. …………………………………………................                      ……………………………. 

11. …………………………………………................                      ……………………………. 

12. …………………………………………................                      ……………………………. 

13. …………………………………………................                      ……………………………… 

                                           …………………..……………………..                   
                         Czytelny podpis Wnioskodawcy  


