
UWAGA: Listę wypełniają organizatorzy/-ki projektu na podstawie „Indywidualnych potwierdzeń udziału" poszczególnych uczestników/-czek. 
ACHTUNG: Diese Liste füllen die Projektorganisator/-innen anhand der einzelnen „Individuellen Teilnahmebestätigungen“ aus. 

PL DE kraj trzeci
Drittland

liczba osób na tej stronie 
TN-Zahl auf dieser Seite 

Niniejszym poświadczam prawdziwość powyższych danych. 
Podpis kierownika/kierowniczki grupy polskiej
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben  
Unterschrift der Leiterin / des Leiters der polnischen Gruppe

u wnioskodawcy PL
beim Antragsteller PL

u wnioskodawcy DE
beim Antragsteller DE

ind. potwierdzenia udziału PL 
indiv. Teilnahmebestätigung PL

ind. potwierdzenia udziału DE 
indiv. Teilnahmebestätigung DE

ind. potwierdzenia udziału kraj trzeci 
indiv. Teilnahmebestätigung Drittland

Lp. 
Lfd.Nr 

imię, nazwisko 
Vorname, Nachname 

kod pocztowy 
PLZ

miejscowość
Ort 

kraj zamieszkania 
Wohnsitzland 

wiek
Alter 

liczba dni 
obecności 

Anwesenheit 
(Anzahl der Tage)

opiekun/-ka (O)
pośrednik/-czka jęz. (P)

Betreuer/-in (B)
Sprachmittler/-in (S)

spotkanie młodzieży
Jugendbegegnung

spotkanie przygotowawcze młodzieży 
Vorbereitungstreffen Jugendliche

od
von

projekt
Projekt

Zbiorcza lista uczestników/-czek projektu 
Sammelliste der Projektteilnehmenden  

do
bis

miejsce, kraj realizacji projektu 
Projektort, Land
numer projektu
Projektnummer

program specjalistyczny  
Fachprogramm

spotkanie podsumowujące zespołu projektowego 
Nachbereitungstreffen Projektteam

spotkanie przygotowawcze zespołu projektowego 
Vorbereitungstreffen Projektteam

spotkanie podsumowujące młodzieży 
Nachbereitungstreffen Jugendliche

Niniejszym poświadczam prawdziwość powyższych danych. 
Podpis kierownika/kierowniczki grupy niemieckiej 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben  
Unterschrift der Leiterin / des Leiters der deutschen Gruppe

Potwierdzamy prawdziwość danych zawartych w niniejszym formularzu, który wypełniono na podstawie danych zebranych w „Indywidualnych potwierdzeniach udziału", poświadczonych podpisem uczestników/-czek projektu lub 
– w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodziców/ opiekunów prawnych. Oświadczamy, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) stanowiącym o przepisach w zakresie ochrony danych 
osobowych oryginały „Indywidualnych potwierdzeń udziału" przechowywane są w następującej organizacji (proszę zaznaczyć poniżej):
Wir bestätigen die Richtigkeit der Angaben in diesem Formular, das anhand der Angaben ausgefüllt wurde, die in den „Individuellen Teilnahmebestätigungen“ erfasst und durch die Unterschrift der Projektteilnehmenden bzw. – bei 
minderjährigen Personen – ihrer Erziehungsberechtigten bescheinigt wurden. Wir bestätigen, dass gemäß der geltenden Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates, das die Rechtsvorschriften im Bereich 
Datenschutz festlegt, die Originale der „Individuellen Teilnahmebestätigungen“ in folgender Organisation aufbewahrt werden (bitte Zutreffendes ankreuzen).

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