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Regulamin uczestnictwa w projekcie 

„Aktywny senior w Powiecie Słupeckim”  
 

I. Postanowienie ogólne 

1. Organizatorem projektu jest: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

,,Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20, 62-400 Słupca, 

tel. (63) 24 100 73;  e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl, adres biura: ul. Plac Szkolny 

16a, 62-400 Słupca. 

2. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 

3. Przetwarzanie danych osobowych: 
a) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922 z póżn.zm.).  

b) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.  

c) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo 

z wyjazdem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyjazdu 

d) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

organizacji wyjazdu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo 

dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

II. Cele zadania 

1. Aktywizacja seniorów z terenów wiejskich. 

2. Stworzenie oferty społeczno-kulturalnej dla osób powyżej 60-ego roku życia. 

3. Integracja osób zamieszkujących sąsiadujące tereny. 

III. Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami projektu mogą być: 

a) Osoby indywidualne, mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania tj. gmin: 

Lądek, Zagórów, Powidz, Ostrowite oraz gminy wiejskiej Słupca. 

2. Uczestnikami mogą być osoby powyżej 60-tego roku życia. 

3. Osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i dostarczą go do biura Stowarzyszenia 

„Unia Nadwarciańska” pod adres ul. Plac Szkolny 16a 

4. Organizator zapewnia: 

a) bezpłatny transport dla grupy 54-osobowej 

b) bezpłatny bilety na przedstawienie teatralne pt. „Zakonnica w przebraniu”,  

w dniu 5 października 2016 r. w Poznaniu. 

IV. Dane osobowe 
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1. Uczestnicy projektu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają 

Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji 

wyjazdu. 

2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Uczestnikom wyjazdu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo 

poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania 

przetwarzania ich danych osobowych. 

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. 

zm.). 

5. Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska jako 

relacja z wyjazdu, w materiałach promocyjnych, prasie branżowej, w mediach 

społecznościowych, na stronach internetowych organizatora. 
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Załącznik nr 1 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Aktywny senior w Powiecie Słupeckim” 
Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych 

 
 

Imię i nazwisko……………………………………………………………...………………… 

Nr PESEL…….………………………………………………………...………………………  

Wiek (ukończone pełne lata) ………………………………………………………………… 

Adres stałego zameldowania  

kod pocztowy……………………………………………………………………………………  

miejscowość……………………………………………………………………………………. 

ulica……………………………………………………………………………………………… 

nr domu, mieszkania………………………………………………….……………………….. 

nr telefonu kontaktowego - komórkowy……………………………………….…………….. 
 
 
 
Oświadczam, że chcę wziąć udział w projekcie „Aktywny senior w Powiecie Słupeckim ” Działania 
na rzecz wspierania aktywności osób starszych, a także, że zapoznałem się i wyrażam zgodę na 
postanowienia regulaminu konkursu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. 
2. Dane zostały zebrane w celu organizacji wyjazdu. 
3. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn.zm.). 
4. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom.  
5. Mam Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
6. Podanie danych jest dobrowolne. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………  
data i podpis uczestnika 
 


