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Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 
FORMULARZ UCZESTNICTWA W KURSIE BEZPIECZNEJ JAZDY 

„PRO DRIVER 25+, II edycja”  
 

wszystkie pola tabeli wypełniamy LITERAMI DRUKOWANYMI 
 
Ja, niżej podpisany(a), 
Nazwisko:  

Imiona: 

Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica/nr domu): 

Województwo: 

Wiek:  

Telefon: E-mail: 

PESEL:  Nr prawa jazdy: 

deklaruję, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w Projekcie, ponieważ: 
1. zamieszkuję i/lub uczę się na terenie województwa małopolskiego  
2. mam ukończone 25 lat 
3. posiadam prawo jazdy kat. A      i/lub B       (zaznacz właściwe pole(a) znakiem „X”) 
4. oświadczam, że zdobytą w szkoleniu wiedzę będę wykorzystywał/a do bezpiecznej jazdy na 

drogach publicznych oraz do jej promowania. 
5. chcę wziąć udział w kursie Pro Driver. W przypadku zakwalifikowania się, zobowiązuję się 

do wpłaty 25 zł Organizatorowi z tytułu partycypacji w kosztach szkolenia.  
 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy: 
1. przesłać wypełniony formularz w postaci zdjęcia / skanu na adres projektpro25@gmail.com lub  
2. zgłosić się telefonicznie do Biura Projektowego pod nr 791-203-549 lub 510-726-714. 
 
W obu przypadkach należy przychodząc na szkolenie dostarczyć wypełniony formularz w wersji 
papierowej.  
 
 
………….................                                       ………………………………… 
 miejscowość, data                                              czytelny podpis Uczestnika                                                                 
 

 
w przypadku uczestnictwa w Pro Driver Show lub spotkania Klubu Pro Driver wymagana jest pieczątka 
Organizatora    
   …………………………………………        

 
Opcjonalnie: Jeżeli udało ci się zachęcić do udziału w Projekcie dwie osoby ze swojego otoczenia wpisz je do 
tabelki poniżej wraz z ich podpisami, przez co zwiększysz swoje szanse w losowaniu nagród.  

Imię Nazwisko Podpis 
1.   
2.    
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. 
Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem szkolenia, monitoringu i ewaluacji Projektu pn.: „Pro Driver 25+”. 
Zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Instytucję Zarządzającą dla 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  


