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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach 
Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel                                                  
im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert. 

 

 

 

Deklaracja uczestnictwa 

 

Deklarujemy uczestnictwo w projekcie „Tango na Nysą Dwojga Narodów – polsko – 

niemieckie warsztaty taneczne”organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu wraz 

z partnerem projektowym Champagnetango GbR w Görlitz współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów 

Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 

 

 

Uczestnik: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
(imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
(zamieszkały) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nr telefonu) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
(adres e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
(imię na identyfikator) 

 

Uczestnik: 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
(imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
(zamieszkały) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nr telefonu) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
(adres e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
(imię na identyfikator) 
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Będziemy obecni na następujących spotkaniach warsztatowych (zaznaczyć krzyżyk): 

Data TAK NIE 

18-11-2017 (sobota)   

19-11-2017 (niedziela)   

16-12-2017 (sobota)   

17-12-2017 (niedziela)   

20-01-2018 (sobota)   

21-01-2018 (niedziela)   

10-02-2018 (sobota)   

11-02-2018 (niedziela)   

10-03-2018 (sobota)   

11-03-2018 (niedziela)   

21-04-2018 (sobota)   

22-04-2018 (niedziela)   

02-06-2018 (sobota)   

03-06-2018 (niedziela)   

Jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania organizatorów warsztatów              

w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zadeklarowanych zajęciach z przyczyn losowych. 

 

Jako osoby dojeżdżające prosimy o zapewnienie noclegu z soboty na niedzielę (zaznaczyć krzyżyk): 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

   

 

Prosimy o przydział do grupy (zaznaczyć krzyżyk): 

ZAAWANSOWANEJ POCZĄTKUJĄCEJ 

  

Wyrażamy zgodę na wykonywanie zdjęć fotograficznych na potrzeby dokumentacji projektu. 

Podpis uczestnika nr 1…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis uczestnika nr 2…………………………………………………………………………………………………………… 

Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu. Osobie, która podała swoje 

dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści danych jej dotyczących oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

konieczne do wzięcia udziału w projekcie. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w  celu realizacji projektu.  


