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UWAGA: Niniejszą listę wypełnia organizator projektu na podstawie wypełnionych "Potwierdzeń udziału" przez wszystkich uczestników.
ACHTUNG: Diese Liste füllt der Projektorganisator anhand der von allen Teilnehmern ausgefüllten „Teilnahmebestätigungen“ aus.
 
Zbiorcza lista uczestników projektu 
 
projektProjekt
odvon
dobis
miejsce, kraj realizacji projektuOrt, Land 
numer wnioskuAntragsnummer  
Potwierdzamy prawdziwość danych zawartych w niniejszym formularzu, który został sporządzony na podstawie danych zebranych "Potwierdzeniach udziału", poświadczonych własnoręcznym podpisem przez uczestników projektu lub ich opiekunów w przypadku uczestników poniżej 16. roku życia. Oświadczamy, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) stanowiącym o przepisach w zakresie ochrony danych osobowych oryginały "Potwierdzeń udziału" przechowywane są  w następującej organizacji (proszę zaznaczyć poniżej):
Wir bestätigen die Richtigkeit der Angaben in diesem Formular, das anhand der Angaben erstellt wurde, die in den „Teilnahmebestätigungen“ erfasst und durch die eigenhändige Unterschrift der Projektteilnehmer bzw. ihrer   Erziehungsberechtigten bei Teilnehmern unter 16 Jahren 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 „Teilnahmebestätigungen“ in folgender Organisation aufbewahrt werden (bitte Zutreffendas ankreuzen):
 
Nazwa niemieckiej organizacji
Name der polnischen Organisation 
Niniejszym poświadczam prawdziwość powyższych danych.Podpis kierownika grupy niemieckiej
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.Unterschrift der Leiterin / des Leiters der deutschen Gruppe 
Nazwa polskiej organizacjiName der polnischen Organisation 
Niniejszym poświadczam prawdziwość powyższych danych.
Podpis kierownika grupy polskiejHiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.Unterschrift der Leiterin / des Leiters der deutschen Gruppe 
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