Formularz zgłoszeniowy kandydata/tki na członka/inię zespołu ds. monitorowania
przebiegu prac nad reformą Rad Okręgów w Toruniu
Data zgłoszenia
Nazwa
reprezentowanej
organizacji/grupy

TAK/NIE DOTYCZY
(wypełnij dane pole jeżeli zaznaczyłeś TAK)
Reprezentuje/przynależę do Stowarzyszenia/Fundacji/
Rady Okręgu ……………………….

Mieszkam w Toruniu,
w okręgu
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
e-mail
Nr telefonu

Nr………… (np. Nr 1 - Podgórz)

Uzasadnienie
zgłoszenia
(należy wykazać m.in.
zaangażowanie,
znajomość tematyki
Rad Okręgów w
Toruniu, oraz aktywną
działalność na rzecz
społeczeństwa
obywatelskiego)

TEST WIEDZY
Ile jest
funkcjonujących Rad
Okręgów w Toruniu?
Na ile jednostek
pomocniczych
(okręgów) jest
podzielone Gmina
Miasta Toruń
Do jakiego Okręgu
należą Wrzosy II?
Ile lat trwa kadencja
Rad Okręgów?
Czy na BIP znajdę
dyżury Rad Okręgów?
Rada Okręgu jest
jednostką pomocniczą

a)
b)
a)
b)
c)
d)

TAK
NIE
Gminy Miasta Toruń
Rady Miasta Torunia
Prezydenta Miasta Torunia
Przewodniczącego Rady Miasta Torunia

1.

Zapoznałem/am

się

z

Regulamin

naboru

kandydatów

na

członków

zespołu

ds. monitorowania przebiegu prac nad reformą Rad Okręgów w Toruniu w ramach projektu
„Razem damy RADY” realizowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020;
2.

Zobowiązuję się do uczestnictwa w pracach zespołu ds. monitoringu, w szczególności do

wypełnienia niezbędnych zadań wyznaczonych przez koordynatora projektu w wyznaczonym czasie;
3.

Uprzedzona/y o odpowiedzialności cywilnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub

zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w aplikacji są zgodne z prawdą;
4.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub

zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą.
5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

…………………………………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis)

