
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
„B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” 

 

 
 

I. DANE PODMIOTU ZGŁASZANEGO DO PROGRAMU /* pola obowiązkowe/ 
 

Nazwa Podmiotu *  Imię i Nazwisko zgłaszanej osoby 

   

Miasto/Miejscowość/Powiat*  Adres e-mail 

   

Ulica/Numer*  Strona internetowa 

   

Kod pocztowy*   

   

Telefon kontaktowy*   

   

Nazwisko osoby kontaktowej*  Imię osoby kontaktowej* 

   
 

II. CHARAKTERYSTYKA ZGŁASZAJĄCEGO /wskazać właściwe/ 
 

Zgłaszam uczestnictwo w projekcie jako:  

 Osoba prywatna      Opisz swoją organizację/działalność 

 Organizacja pozarządowa  

 Władze lokalne/Administracja publiczna  

 Szkoła/Uczelnia/Placówka oświatowa 

 Towarzystwo ubezpieczeń 

 Inne 
 

Charakter prowadzonej działalności: 

 Edukacja/Szkolenia 

 Media/Promocja/Reklama 

 Stowarzyszenie/Fundacja/Związek 

 Organizacja/Zarządzanie 

 Projektowanie/Nadzór 

 Inne 
 

III. DEKLAROWANY ZAKRES UCZESTNICTWA /wskazać właściwe/ 
 

     „Bank odblasków”      Szkolenie seniorów 

       Przygotowanie do karty rowerowej   Inżynieria drogowa 

 Dzieci    Wychowanie komunikacyjne     Promocja projektu 

 Seniorzy    „Dzień/Dni Bezpieczeństwa”   „Młody diagnosta” 

 Piesi       „Szkolna tablica BRD”     ………………………………. 

 Rowerzyści    ……………………………….     ………………………………. 

   ……………………………….     ………………………………. 

 



Sygnatariusze deklaracji przystąpienia do Programu „B&N” przyjmują następujące zasady: 

 

1 

Uznajemy za priorytet promowanie kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego  

na terenie województwa mazowieckiego, które umożliwi nam zmniejszenie liczby 

ofiar wypadków drogowych. 

2 

Uznajemy za konieczne podejmowanie lub wspieranie działań poprawiających 

bezpieczeństwo ruchu drogowego przez naszą instytucję / organizację  

w zakresie naszej specjalizacji i zasięgu działania. 

3 

Zapoznaliśmy się z założeniami programu profilaktycznego „B&N czyli B jak 

Bezpieczny i N jak Niechroniony” realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu drogowego i akceptujemy jego cele oraz 

zaproponowane formy podejmowanych działań. 

4 

Dobrowolnie podejmujemy się do realizacji zadań, zgodnie z zadeklarowanym 

zakresem uczestnictwa, w sposób dostosowany do naszych kompetencji, możliwości  

i umiejętności. 

5 

Mamy takie samo prawo jak pozostali sygnatariusze do uzyskiwania dostępu  

do informacji i rozpowszechniania ich, brania udziału w inicjatywach w ramach 

programu „B&N” oraz wykorzystywania logo „B&N”. 

6 

Deklarujemy promocję programu „B&N” poprzez umieszczanie jego logo  

w miejscach pozwalających na identyfikację naszej instytucji/organizacji  

z uczestnictwem w programie (np. strony internetowe, gabloty, korespondencja, itp.). 

7 

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i publikację niniejszej deklaracji przez wszystkich 

partnerów projektu, jak również na publikację materiałów foto/wideo 

dokumentujących nasze działania podejmowane w ramach programu „B&N”. 

 

 
 
_____________________                                                                  _____________________  
                miejscowość, data                                                                                                                                        pieczęć* i podpis sygnatariusza deklaracji  

 

       /* dotyczy osób prawnych/ 
 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne: 
 

1. Podpisaną deklarację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bezpieczny.niechroniony@gmail.com 

2. W dziale II i III dopuszczalne jest wskazanie więcej niż jednego obszaru. 

3. Materiały promocyjne do pobrania ze strony internetowej: http://www.kwp.radom.pl/deklaracja-przystapienia-do-

programu,pl504,1351 
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