
 
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Opolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”  
na lata 2015-2020. 

 
             

       Załącznik do Regulaminu rekrutacji uczestników  
Dziennego Domu SENIOR + w Powiecie Namysłowskim 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY 

do udziału w zajęciach w Dziennym Domu Senior +  

przy Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej 

Wnioskuję o zakwalifikowanie mnie do udziału w zajęciach, które będą 
realizowane w Dziennym Domu Senior + przy ulicy Pułaskiego 3b w Namysłowie  
(I piętro – dawny budynek internatu Zespołu Szkół Rolniczych). 
 

DANE PODSTAWOWE  
 

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

 

II. Adres zamieszkania ………………………………………………………………........ 

 

III. Data urodzenia………………… IV. Numer telefonu ………..…………………........ 

 

DODATKOWE INFORMACJE  
 

I.    Jestem osobą nieaktywną zawodowo (właściwe zaznaczyć – „X”): 

        tak                                                         nie  

II.   Prowadzenie gospodarstwa domowego (właściwe zaznaczyć – „X”):  

        osoba samotna                                      osoba zamieszkująca z rodziną                                                     

III.  Jestem osobą (właściwe zaznaczyć – „X”): 

        samodzielną                                          wymagającą częściowej opieki 

IV.  Jestem zainteresowana/y formą uczestnictwa (właściwe zaznaczyć – „X”):                                                                                                                        

        stałą (od poniedziałku do piątku) 

        niestałą (w wybrane dni tygodnia) – zaznaczyć dzień/dni tygodnia: 

                 poniedziałek                   wtorek                          środa    

                 czwartek                         piątek            



 
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Opolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”  
na lata 2015-2020. 

 

Oświadczenia 

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Programie 
Dziennego Domu Senior+ prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej „PROMYK”  
w Kamiennej i oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 
uniemożliwiających uczestniczenie w ww. Programie oraz, że uczestniczę w nim 
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.  
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu rekrutacji 
uczestników Dziennego Domu Senior + w Powiecie Namysłowskim i w pełni akceptuję 
zapisy w nim zawarte.  

 

.............................................                                                  .............................................  

              (data)                                                                                 (czytelny podpis)  

 
 

Oświadczam, że wysokość dochodu miesięcznego przypadającego na jednego 
członka rodziny wynosi …….............* zł netto *( za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 
kwestionariusza). 

 

.............................................                                                  .............................................  

              (data)                                                                               (czytelny podpis)  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji  
do Dziennego Domu Pobytu SENIOR + w Namysłowie, przy ul. Pułaskiego 3b. 
Jednocześnie oświadczam, że została/y poinformowana/y o przysługującym  mi prawie 
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich 
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne**. 

 

.............................................                                                  .............................................  

              (data)                                                                                 (czytelny podpis)  

**Podstawa prawna:  
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.   


