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KARTA ZGŁOSZENIOWA SENIORA 
 

ZADANIE PUBLICZNE 

„Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych w wieku 
poprodukcyjnym w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.” 

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku. 

Miejsce realizacji zadania: Euroschool-Perfect w Białymstoku, ul. Upalna 1A lok. 4-5 

Realizator zadania: Podlaskie Stowarzyszenie HR 

 

Dane kontaktowe uczestnika/uczestniczki 
 

Imię/Imiona  Nazwisko  

PESEL            

Adres 
zamieszkania 

Kod 
pocztowy 

 Miejscowość  

Ulica  
Nr 
domu 

 Nr 
lokalu 

 

Telefon  
do kontaktu  

 

E-mail  
do kontaktu 

 

 
OŚWIADCZENIE: 
 
Ja, niżej podpisany(a), ................................................................................................................... 

zam. ......................................................................................... ur. ……………………………………………. 

wyrażam chęć uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. „Działania na rzecz aktywizacji 

społecznej osób starszych w wieku poprodukcyjnym w okresie od dnia podpisania umowy do 

dnia 31.12.2016 r.” realizowanym przez PODLASKIE STOWARZYSZENIE HR i jednocześnie 

oświadczam, iż: 

Spełniam kryteria formalne określone w zadaniu (wstawić „X” przy wybranej odpowiedzi): 

Zamieszkuję w obszarze administracyjnym Miasta Białystok     TAK             NIE 

Jestem emerytem(tką) /rencistą(tką) nigdzie nie zatrudnionym(ą)   TAK             NIE 

Mam ukończone 60 lat   TAK             NIE 



 
Tylko ludzie z pasją tworzą HR najwyższej jakości.  
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Chciałabym uczestniczyć w następujących działaniach:* 
 
    „JĘZYK OBCY NIE JEST NAM OBCY” – zajęcia z języka angielskiego 

    „SENIOR ON-LINE” – zajęcia komputerowe 
    „ARCYDZIEŁO TO RĄK DZIEŁO” – warsztaty rękodzieła 
    WARSZTATY INTEGRACYJNE – m.in.: warsztaty muzyczne, gry stolikowe i zabawy logiczne 

(domino, scrabble, chińczyk, warcaby, szachy i karty) i inne 
    ZAJĘCIA EDUKACYJNE – prelekcje, wykłady i prezentacje obejmujące m.in. zagadnienia 

dot. profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania (spotkania z dietetykiem, 

diabetologiem), spotkania z wizażystką / stylistką dot. poprawy wizerunku osób 

starszych, spotkanie z ratownikiem medycznym i inne 

 
*Wszystkie formy uczestnictwa są bezpłatne, należy wybrać co najmniej trzy formy zajęć. 
 
 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia 
lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w „Karcie zgłoszeniowej seniora” są 
zgodne z prawdą, zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i przyjmuję jego warunki bez 
zastrzeżeń. 
 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, 
a także wprowadzanie ich do systemów informatycznych dla potrzeb przeprowadzenia 
procesu rekrutacji, monitoringu, kontroli w ramach realizowanego zadania publicznego oraz 
przeprowadzanych na zlecenie UM Białystok ewaluacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 
 

 

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

Miejscowość, data     Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podlaskie Stowarzyszenie HR 

15-763 Białystok, ul. Ogrodniczki 23 /25        Tel. +48 504 125 214             Email:biuro@pshr.pl 

KRS:0000568065     REGON: 362074222     NIP: 9662098623      Nr agencji zatrudnienia: 12502 


