
Mielec, dnia: …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka  
organizacji/ stowarzyszenia 
lub szkoły 
 
 
 
 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
I MIELECKA GALA WOLONTARIATU  

 
 
 
 

1.Nazwa organizacji /stowarzyszenia nominowanego do tytułu zwycięzcy  
     w I Mieleckiej Gali Wolontariatu (wypełnić w przypadku zgłoszenia w kategorii zbiorowej)  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 
2.Adres, telefon, e-mail organizacji (wypełnić w przypadku zgłoszenia w kategorii zbiorowej) 
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 
3.Osoba reprezentująca organizację w kontaktach z organizatorem konkursu; adres, telefon,       
   e-mail (wypełnić w przypadku zgłoszenia w kategorii zbiorowej) 
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
4.Imię i nazwisko wolontariusza/ koordynatora (kandydata) nominowanego do tytułu zwycięzcy 
    podczas I Mieleckiej Gali Wolontariatu (wypełnić w przypadku zgłoszenia w kategorii indywidualnej)  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
5. Rok urodzenia wolontariusza/koordynatora  w przypadku indywidualnych kandydatów:  
                                                 
                                                            …………………. 
 
 
6. Rok, od którego kandydat jest wolontariuszem/ koordynatorem i wykonuje swoją pracę opisaną  
 
     w formularzu zgłoszeniowym: 
                              …………………………….. 
 
7. Kontakt do kandydata : adres pocztowy, telefon, e-mail: 
 
................................................................................................................................................ 



8. Kategoria:    (podkreślić właściwą kategorię) 
    A) Indywidualna: 
 
     B) Zbiorowa: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                               nazwa organizacji i miejsce działania 
 
         - stowarzyszenie-   
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                               nazwa stowarzyszenia i miejsce działania 
 
         - organizacja pożytku publicznego –  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                         rodzaj i nazwa organizacji i miejsce działania 
 
Zgłoszenie udziału w I Mieleckiej Gali Wolontariatu dokonuje się przez wypełnienie formularza 
 
Do formularza dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby; grupy/organizacji pod kątem 
następujących kryteriów oceny:  
- zaangażowanie (działania statutowe i inne ważne), 
- działania na rzecz innych wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie  
- działania w czasie pandemii,  
- działania w związku z wojną i pomocą Uchodźcom z Ukrainy. 
 
Opis działań nie może przekroczyć 5 stron A4, napisany komputerowo lub odręcznie 
 i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Prace nieczytelne nie będą oceniane!!! 
 
Opis może być sporządzony w  wersji elektronicznej i dostarczony na nośniku do Biura PiS  
przy ul Obrońców Pokoju 6, 39-300 Mielec  lub  na adres e-mail: 
galawolontariatumielec@gmail.com  
 
Do każdego opisanego działania  należy dołączyć  max. 5 zdjęć.   
 
Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata/organizacji  należy 
przesłać lub doręczyć do dnia 31 października  2022 r. (decyduje data wpłynięcia) na wskazany 
wyżej adres Organizatora 
 
 
 
Klauzula RODO: 
 
Administratorem danych osobowych uczestników I Mieleckiej Gali Wolontariatu 2022 w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej 
„RODO” jest Poseł na Sejm RP  – Pan Fryderyk Kapinos 
 
Administratorem danych osobowych uczestników I Mieleckiej Gali Wolontariatu 2022 jest Biuro 
Poselskie PiS ul. Obrońców Pokoju 6, 39-300 Mielec 
 
Dane osobowe  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji gali oraz publikacji opisów 
 i zdjęć z działalności,  zgłoszonych do I Mieleckiej Gali Wolontariatu 2022 oraz upubliczniane  
w mediach –  przebieg finału gali, ze szczególnym uwzględnieniem osób i organizacji nagrodzonych; 
na stronach internetowych organizatora, w publikacjach, materiałach promocyjnych oraz w prasie 
 i w mediach, co potwierdzają własnoręcznie złożonym podpisem. 
 

mailto:galawolontariatumielec@gmail.com


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób pełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych  

w zgłoszeniu  udziału w I Mieleckiej Gali Wolontariatu 2022  w celu przeprowadzenia gali 

                                        ………………, ……………, ……………………………………………… 

                                         (miejscowość,            data,           imię i nazwisko- czytelny podpis uczestnika gali) 

 

Zgoda opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dla osób niepełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych………………………………………………………. 

osoby niepełnoletniej, której jestem rodzicem/opiekunem prawnym i innych danych zawartych  

w zgłoszeniu udziału w I Mieleckiej Gali Wolontariatu 2022 w celu przeprowadzenia  gali 

                                       ………………, ……………, ……………………………………………… 

                                         (miejscowość,            data,                   imię i nazwisko- czytelny podpis          

                                                                                                           rodzica/opiekuna prawnego uczestnika gali) 

 
 

 


