
ACHTUNG: Diese Liste füllen die Projektorganisator/-innen anhand der einzelnen „Individuellen Teilnahmebestätigungen“ aus.  
УВАГА: Цей список заповнюється організаторами проекту на підставі «Індивідуального підтвердження участі» кожного учасника.

PL DE UA

TN-Zahl auf dieser Seite 
кількість осіб на цій сторінці 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben  
Unterschrift der Leiterin / des Leiters der polnischen Gruppe
Даним підтверджую достовірність зазначених вище даних. 
Підпис керівника польської групи

indiv. Teilnahmebestätigung PL 
інд. підтвердження участі PL

indiv. Teilnahmebestätigung DE 
інд. підтвердження участі DE

indiv. Teilnahmebestätigung UA 
інд. підтвердження участі UA

Lfd.Nr 
№ п/п 

Vorname, Nachname 
Ім’я, прізвище 

PLZ 
поштовий індекс

Ort
населений пункт 

Wohnsitzland  
країна проживання

Alter
вік 

Anwesenheit 
(Anzahl der Tage) 

кількість днів
участі в зустрічі

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

опікун/-ка (O) 
перекладач/-ка  (П) 

Jugendbegegnung 
зустріч молоді

Vorbereitungstreffen Jugendliche 
підготовча зустріч молоді

von
з

Projekt
проект

Sammelliste der Projektteilnehmenden 
Загальний список учасників проекту 

bis
по

Projektort, Land 
місце, країна реалізації проекту
Projektnummer
номер проекту

Fachprogramm  
спеціалізована програма

Nachbereitungstreffen Projektteam 
підсумкова зустріч команди проєкту

Vorbereitungstreffen Projektteam 
підготовча зустріч команди проєкту

Nachbereitungstreffen Jugendliche 
підсумкова зустріч молоді

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben  
Unterschrift der Leiterin / des Leiters der deutschen Gruppe 
Даним підтверджую достовірність зазначених вище даних. 
Підпис керівника німецької групи

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).
Ми підтверджуємо достовірність даних, що містяться в цьому формулярі, який був підготовлений на основі даних, зібраних в «Індивідуальних підтвердженнях участі», засвідчених підписом учасниками проекту або їх законними 
опікунами (для учасників, яким не виповнилось 18 років). Ми заявляємо, що відповідно до Загального регламенту про захист даних ЄС оригінали «Індивідуальних підтверджень участі» зберігаються в наступній організації (будь 
ласка, відповідне зазначте нижче):

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

beim Anstragsteller PL beim Anstragsteller DE
у польського заявника     у німецького заявника 
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