
Zarządzenie Nr 112/2011 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 30 sierpnia 2011 roku 
 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pt: 

„Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” oraz powołania 

Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz 

z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pt: „Internet 

źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” 

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D. U. z 2001 r. 

nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządza sie, co następuje: 

 

§ 1. W związku z realizacją projektu pn. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy 

w Gminie Karczew” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 

gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: 

1) wprowadzam w życie Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pt: „Internet źródłem 

bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia, 

2) powołuję Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz 

z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pt: „Internet źródłem 

bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”, w skład której wchodzą: 

a) Bartłomiej Tkaczyk – Przewodniczący Komisji, 

b) Anna Sikora – Sekretarz Komisji, 

c) Jolanta Wojda – Członek Komisji, 

d) Danuta Bekasiewicz – Członek Komisji. 

 

§ 2. 1. Zadaniem Komisji będzie wyłonienie 34 rodzin i 11 placówek – odbiorców 

ostatecznych projektu pn. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”. 

    2. Przy wyborze odbiorców ostatecznych, Komisja kierować będzie się 

postanowieniami Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 3. Komisja przedstawi wyniki wyborów odbiorców ostatecznych projektu do 

19 września 2011r. 

 

§ 4. Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem niniejszego Zarządzenia powierza się 

Zastępcy Burmistrza. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia nr 112/2011 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 30 sierpnia 2011r. 

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pt:  

„Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” 

 

§ 1. 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Internet źródłem 

bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w ramach działania 8.3. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. 

„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. Projekt realizowany jest przez Gminę Karczew. 

3. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie, 

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, powiat otwocki, województwo mazowieckie. 

4. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub 

niepełnosprawności. Dzięki realizacji projektu 34 gospodarstwa domowe z terenu 

Gminy Karczew oraz 11 jednostek organizacyjnych podległych Gminie Karczew 

uzyska dostęp do internetu. 

5. Celami szczegółowymi projektu są: 

a) zapewnienie dostępu do bezpiecznego, szerokopasmowego internetu na terenie 

Gminy Karczew dla osób  zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, 

b) udostępnienie wyposażenia niezbędnego do korzystania z usług internetowych 

oraz udostępnienie usług teleinformatycznych pozwalających na powszechne 

wykorzystanie rozwiązań z zakresu usług publicznych, komercyjnych i innych 

innowacyjnych zastosowań internetu. 

6. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Gminy Karczew. 

8. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2013r. 

9. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 

w regulaminie należy do kompetencji Kierownika projektu. 

 

§ 2. 

Uczestnicy projektu 

Projekt skierowany jest do: 
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1. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, 

2. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, 

3. Dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 

uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, 

4. Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; 

5. Jednostek organizacyjnych podległych Gminie Karczew: Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Karczewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie, Zespół 

Szkół w Karczewie, Publiczne Gimnazjum w Karczewie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w 

Karczewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Sobiekursku, Szkoła Podstawowa w Glinkach, Gminne Przedszkole 

Nr 1 w Karczewie, Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie, Gminne Przedszkole Nr 3 

w Karczewie. 

 

§ 3. 

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla osób fizycznych 

1. Warunkiem udziału w Projekcie, obowiązkowym dla wszystkich uczestników 

Projektu jest łączne spełnienie następujących kryteriów: 

1) posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Karczew, 

2) brak komputera z dostępem do internetu w gospodarstwie domowym, 

3) zamieszkiwanie w miejscu będącym w zasięgu dostępu do internetu, 

oferowanego przez operatorów świadczących usługi dostępu do internetu. 

2. Oprócz spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 1, warunkiem udziału 

w Projekcie jest spełnienie przez uczestników Projektu, kryterium przynależności 

przynajmniej do jednej z poniższych kategorii osób: 

1) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, w tym również osoby 

nieletnie reprezentowane przez swoich opiekunów prawnych, tj. posiadające 

aktualne w chwili składania formularza orzeczenia o niepełnosprawności. 

2) Osoby uczące się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 

uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania 

wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,  

3) Osoby, uprawnione do pobierania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jedn. Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 

4) Osoby uprawnione do pobierania zasiłku rodzinnego zgodnie z art. 5 ust. 1 

i ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

(tekst, jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.992, z późn. zm.). 

3. Osoby fizyczne zainteresowane udziałem w projekcie składają wypełniony formularz  

zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu wraz z wymaganymi 
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załącznikami w terminie do 14 września 2011 roku do Urzędu Gminy Karczew 

(decyduje data wpływu dokumentów do urzędu). 

 

§ 4. 

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla jednostek organizacyjnych  

podległych Gminie Karczew 

 

1. Projekt skierowany jest do następujących jednostek organizacyjnych podległych Gminie 

Karczew: 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie,  

2. Zespół Szkół w Karczewie,  

3. Publiczne Gimnazjum w Karczewie,  

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie,  

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim,  

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku,  

7. Szkoła Podstawowa w Glinkach,  

8. Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie,  

9. Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie,  

10. Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie, 

11. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie. 

2. Jednostki organizacyjne podległe Gminie Karczew przystępują do projektu na podstawie 

złożonych i wypełnionych formularzy zgłoszeniowych stanowiących załącznik nr 2 do 

regulaminu. 

3. Wypełnione formularze należy składać do Urzędu Gminy w terminie do 14 września 2011 

roku (data wpływu dokumentów do urzędu). 

 

§ 5. 

Zasady rekrutacji 

1. Na podstawie wypełnionych formularzy wraz z wymaganymi oświadczeniami 

i zaświadczeniami (stanowiącym załączniki do niniejszego Regulaminu) zgłoszonych 

przez osoby lub instytucje zainteresowane uczestniczeniem w Projekcie, tworzy się listę 

osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie. 

2. Warunkiem przyjęcia formularza do oceny będzie dotrzymanie terminu złożenia do dnia 

14.09.2011r. 

3. Działania rekrutacji prowadzone będą przez Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie 

bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, powołaną 

stosownym zarządzeniem Burmistrza Karczewa. 

4. Komisja w oparciu o niniejszy Regulamin dokona weryfikacji dokumentów złożonych 

przez osoby zainteresowane uczestniczeniem w Projekcie, ich oceny formalnej 

i merytorycznej, a następnie sporządzi listę beneficjentów ostatecznych Projektu. 

5. W przypadku kwalifikowania się do udziału w projekcie większej liczby uczestników 

fizycznych (powyżej 34), w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby 
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niepełnosprawne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), w dalszej kolejności osoby uczące 

się i pobierające stypendium socjalne, o których mowa w § 3 ust.2 pkt 2), następnie osoby 

z najniższymi dochodami na osobę w gospodarstwie domowym, spełniające kryteria 

dochodowe, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 3) i pkt. 4), a pozostałe osoby umieszczone 

zostaną na liście rezerwowej. 

6. Komisja przedstawi listę ostatecznych beneficjentów Projektu oraz listę rezerwową 

Burmistrzowi Karczew do zatwierdzenia w terminie do 19 września 2011 roku. W 

przypadku kwalifikowania się do udziału w Projekcie mniejszej liczby uczestników 

(poniżej 34), Gmina Karczew zastrzega sobie możliwość ogłoszenia ponownej rekrutacji 

uczestników. 

7. Projektem może być objęta tylko jedna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

8. Złożenie formularza zgłoszenia do Projektu nie jest jednoznaczne z przyjęciem 

Wnioskodawcy do projektu. 

9. Wybrane, w toku rekrutacji, osoby do udziału w projekcie, będą sprawdzane w kolejnym 

latach pod kątem spełniania kryteriów, o których mowa w § 3. 

10. W przypadku, kiedy dana osoba nie będzie spełniać danego kryterium, kończy udział 

w projekcie, a w jej miejsce kwalifikuje się osoba z listy rezerwowej bądź wybrana 

w kolejnym procesie rekrutacji. 

11. Osoby zakwalifikowane do uczestniczenia w Projekcie zostaną powiadomione 

pisemnie o terminie podpisania z Gminą Karczew umowy użyczenia komputera wraz 

z dostępem do Internetu. 

12. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu pozostaje Gmina Karczew. 

 

§ 6. 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Każdy uczestnik wybrany do udziału w projekcie otrzyma bezpłatnie: 

a) zestaw komputerowy oznakowany logiem Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej i Gminy Karczew wraz 

z oprogramowaniem, 

b) zestaw do odbioru internetu, 

c) możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu obsługi komputerów 

i korzystania z internetu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) uczestniczenia w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania 

z internetu, organizowanych w ramach Projektu, 

b) dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz 

ponoszenia kosztów ich eksploatacji, 

c) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu. Beneficjent 

ostateczny ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub 

zniszczenie sprzętu z jego winy. 

d) zgłaszania wszelkich awarii sprzętu Kierownikowi Projektu, 
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e) przestrzegania legalności oprogramowania, 

f) udostępnienia lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby 

naprawy, serwisu bądź kontroli, 

g) natychmiastowego powiadamiania Kierownika Projektu o okolicznościach 

mających wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie (np. zmiana miejsca 

zamieszkania), 

3. Uczestnik wskaże miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie na jego 

budynku zestawu do odbioru internetu. 

4. Uczestnik w przypadku zakończenia udziału w projekcie (ze swojej winy) 

zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie 

wynikające z prawidłowej eksploatacji. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków 

uczestnika projektu określa umowa użyczenia. 

 

§ 7. 

Zasady ukończenia i rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko 

w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi 

dalszy udział w projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia 

i zawierać powód rezygnacji. 

3. W przypadku złożenia rezygnacji przez uczestnika projektu w jego miejsce wchodzi 

kolejna osoba z listy rezerwowej. 

4. Uczestnik projektu kończy w nim udział w przypadku niespełnienia kryterium, 

o którym mowa w § 3. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania. 

2. Gmina Karczew zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

 

 

 

 

 

 

Karczew, dn. 30 sierpnia 2011r.        

       ………………………………. 

/miejscowość, data/         /podpis osoby zatwierdzającej/ 



 

 

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość” 
 

 

Projekt „Internet  źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

1 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” 

 

Zgłaszam uczestnictwo: 

………………………………………………………………………………………… 

      /imię i nazwisko/ 

 

w projekcie pt. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” 

realizowanym przez Gminę Karczew ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 

gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do: 

1. Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i do korzystania zgodnie z przeznaczeniem 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez 

okres realizacji projektu tj. 3 lata oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, 

2. Niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich, 

3. Udostępniania sprzętu na żądanie realizatora projektu w celu jego serwisowania 

i modernizacji oraz przeprowadzenia kontroli, 

4. Uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi 

komputera i korzystania z Internetu. 

5. Uczestniczenia w spotkaniach informacyjno-monitorujących przewidzianych podczas 

realizacji projektu. 

6. Wykorzystania otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania 8.3 PO IG. 

 

 

………………………………   …………………………………………… 

/miejscowość, data/       /czytelny podpis/ 

Uwaga:  

1. Złożenie deklaracji udziału w projekcie nie oznacza zakwalifikowania do udziału w projekcie. 

2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w odrębnej umowie. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” 

 

Zgłaszam placówkę: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

/nazwa placówki/ 

 

do udziału w projekcie pt. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie 

Karczew” realizowanym przez Gminę Karczew ze środków z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 

gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do: 

1. Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i do korzystania zgodnie z przeznaczeniem 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez 

okres realizacji projektu tj. 3 lata oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu,  

2. Niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich, 

3. Udostępniania sprzętu na żądanie realizatora projektu w celu jego serwisowania 

i modernizacji oraz przeprowadzenia kontroli, 

4. Uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi 

komputera i korzystania z Internetu. 

5. Uczestniczenia w spotkaniach informacyjno-monitorujących przewidzianych podczas 

realizacji projektu. 

6. Wykorzystania otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania 8.3 PO IG. 

 

 

……………………………………              ……………………………………… 

/miejscowość, data/      /czytelny podpis i pieczęć/ 

Uwaga:  

1. Złożenie deklaracji udziału w projekcie nie oznacza zakwalifikowania do udziału w projekcie. 

2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w odrębnej umowie. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

 

W związku ze złożoną deklaracją udziału w projekcie pt. „Internet źródłem bogactwa mądrej 

wiedzy w Gminie Karczew” realizowanym przez Gminę Karczew w ramach działania 8.3. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, oświadczam/y* że: 

1. Zamieszkuję/my na terenie Gminy Karczew, 

2. posiadam/y* / nieposiadam/y* w gospodarstwie domowym komputer, 

3. posiadam/y* / nieposiadam/y* w gospodarstwie domowym dostęp do internetu, 

4. zapoznałem/liśmy się z regulaminem udziału w projekcie w tym z warunkami 

uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję/my się do jego przestrzegania, 
 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam/y, że podane powyżej 

dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

        /miejscowość, data/                             /czytelny podpis/ 

 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926 ze zm) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Gminę Karczew na potrzeby rekrutacji, 

monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu pt. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie 

Karczew” 

 

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

        /miejscowość, data/                              /czytelny podpis / 

 

* niepotrzebne skreślić 
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DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK: 

Imię i Nazwisko  

 

Miejsce 

urodzenia 

 Data urodzenia  

Płeć           K                             M Wiek  

PESEL  Rodzaj, seria i 

numer 

dokumentu 

tożsamości 

 

Adres zameldowania 

 

 

ulica  Numer domu  Numer 

mieszkania 

 

miejscowość  

 

Kod pocztowy  Poczta  

Adres zamieszkania (jeśli inny niż zameldowania) 

 

 

ulica  Numer domu  Numer 

mieszkania 

 

miejscowość  

 

Kod pocztowy  Poczta  

Dane kontaktowe 

 

Telefon 

 

Oświadczenie o niepełnosprawności** 

Stopień niepełnosprawności  

Znaczny  

 

Umiarkowany  

 

Lekki 

Orzeczenie o niepełnosprawności: 

 

Ważne do ………………. 

 

Bezterminowe 

Rodzaj niepełnosprawności:  

 

 

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

        /miejscowość, data/                                    /czytelny podpis / 

** jeśli dotyczy należy załączyć kserokopię orzeczenia 
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DANE DZIECKA ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU***: 

Imię i Nazwisko  

 

Miejsce 

urodzenia 

 Data urodzenia  

Płeć           K                             M Wiek  

PESEL  Adres szkoły do 

której 

uczęszcza uczeń 

 

Rodzaj szkoły:  

Adres zameldowania 

 

 

ulica  Numer domu  Numer 

mieszkania 

 

miejscowość  

 

Kod pocztowy  Poczta  

Adres zamieszkania (jeśli inny niż zameldowania) 

 

 

ulica  Numer domu  Numer 

mieszkania 

 

miejscowość  

 

Kod pocztowy  Poczta  

Dane kontaktowe 

 

 

Telefon 

 

Oświadczenie o niepełnosprawności** 

Stopień niepełnosprawności  

Znaczny  

 

Umiarkowany  

 

Lekki 

Orzeczenie o niepełnosprawności: 

 

Ważne do ………………. 

 

Bezterminowe 

Rodzaj niepełnosprawności:  

 

 

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

        /miejscowość, data/               /czytelny podpis rodziców lub opiekuna prawnego/ 

** jeśli dotyczy należy załączyć kserokopię orzeczenia 

*** wypełnić jeśli do projektu zgłaszana jest osoba niepełnoletnia 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

 

W związku ze złożoną deklaracją udziału w projekcie pt. „Internet źródłem bogactwa mądrej 

wiedzy w Gminie Karczew” realizowanym przez Gminę Karczew w ramach działania 8.3. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, oświadczam że: 

1. Kierowana przeze mnie placówka znajduje się na terenie Gminy Karczew, 

2. Zapoznałem/łam się z regulaminem udziału w projekcie, w tym z warunkami 

uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania, 
 

Uprzedzona/ny o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że podane 

powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

        /miejscowość, data/                             /czytelny podpis/ 

 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926 ze zm) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Gminę Karczew na potrzeby rekrutacji, 

monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu pt. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie 

Karczew” 

 

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

        /miejscowość, data/                              /czytelny podpis / 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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DANE PLACÓWKI: 

NAZWA  

 

 

 

NIP  

 

REGON  

Adres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe: 

 

 

 

 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        /miejscowość, data/                                    /czytelny podpis / 


