
KARTA ZGŁOSZENIA – ABILIMPIADA 27 października 2018r. 
Prosimy wypełniać drukowanymi literami! 

 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO 15 października 2018r. 

Adres Komitetu Organizacyjnego: Fundacja Mielnica  ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin,  
tel./fax: 63 244-22-55    e-mail: fundacja@mielnica.org.pl    www.mielnica.org.pl 

 

Nazwa jednostki ............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

Dokładny adres ............................................................................................................. 

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

tel./fax: .......................................................................................................................... 

e-mail: ……….………………………………………………………………………………… 

 

UCZESTNICY 
(każdy uczestnik bierze udział tylko w jednej konkurencji indywidualnej) 

 
1. Imię i Nazwisko …..................................................................................................... 
Adres zamieszkania ...................................................................................................... 
Stopień niepełnosprawności  ........................................................................................ 
Numer orzeczenia …………………………………………………………………………… 
 
KONKURENCJA ........................................................................................................... 
Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie! 

 

2. Imię i Nazwisko …..................................................................................................... 
Adres zamieszkania ...................................................................................................... 
Stopień niepełnosprawności  ........................................................................................ 
Numer orzeczenia …………………………………………………………………………… 
 
KONKURENCJA ........................................................................................................... 
Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie! 

 

3. Imię i Nazwisko …..................................................................................................... 
Adres zamieszkania ...................................................................................................... 
Stopień niepełnosprawności  ........................................................................................ 
Numer orzeczenia …………………………………………………………………………… 
 
KONKURENCJA ........................................................................................................... 
Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Imię i Nazwisko …..................................................................................................... 

Adres zamieszkania ...................................................................................................... 
Stopień niepełnosprawności  ........................................................................................ 
Numer orzeczenia …………………………………………………………………………… 
 
KONKURENCJA ........................................................................................................... 
Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie! 

 

 

Podane dane osobowe Fundacja Mielnica wykorzystuje wyłącznie w celu prowadzenia dokumentacji, 
sprawozdawczości oraz rejestracji osób biorących udział w Abilimpiadzie! 

 
 

http://www.mielnica.org.pl/


 

OPIEKUN / KIEROWCA 
 
 

1. Imię i nazwisko ………............................................................................................... 

Adres zamieszkania ...................................................................................................... 

Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Imię i nazwisko ………............................................................................................... 

Adres zamieszkania ...................................................................................................... 

Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Dla uczestników projektu zapewniamy pakiety materiałów promujących imprezę  

oraz posiłek (obiad). 

 

Nagrody dla zwycięzców danej konkurencji, upominki i dyplomy dla uczestników  

za udział w ABILIMPIADZIE. 

 

 
 
 
 
 
 
 ....................................                      ............................................................................ 
             /DATA/                                            /PIECZĘĆ I PODPIS JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/ 
 

 

Udział w Abilimpiadzie jest nieodpłatny!!! 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

  

 

 Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2018 roku. Liczba osób startujących  

w poszczególnych konkurencjach jest jednak ograniczona i o udziale decyduje kolejność 

prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia. Drużyny maksymalnie 4 osobowe 

(uczestników) oraz 2 opiekunów (w tym kierowca). W przypadku małej ilości zgłoszeń, 

liczba osób startujących drużyn może być zwiększona. 
 
 
 

Podane dane osobowe Fundacja Mielnica wykorzystuje wyłącznie w celu prowadzenia dokumentacji, 
sprawozdawczości oraz rejestracji osób biorących udział w Abilimpiadzie! 


