
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Przez Europę z biletem Interrail w ramach projektu YOUMOBIL 

 
1. Imię i nazwisko  

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

2. Data urodzenia (d/m/r) 

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

3. Adres e-mail  

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania 

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

5. Telefon 

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

6. Co robisz (pracujesz, studiujesz, inne)? 

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

7. Kiedy możesz rozpocząć podróż (proszę wskaż datę)? 

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

8. Które miasta chciałabyś/chciałbyś odwiedzić (proszę wskazać 5 z 7 miast biorących udział w 
projekcie przy czym obowiązkowa jest wizyta w Płocku)? 

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

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

9. Uzasadnij dlaczego chciałabyś/chciałbyś odwiedzić te miasta? (opisz w kilku zdaniach): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. Przekazywanie raportów z Twojej podróży.  

Podczas podróży przez wybrane miasta, jesteś zobowiązana/y do publikowania (w języku polskim i 
angielskim) zdjęć, filmów, opowiadań o tym, co widzisz, czego doświadczasz podczas podróży, co Ciebie 
interesuje i czym chcesz się podzielić (uwzględniając przy tym transport publiczny i mobilność). 



  

Prosimy Cię o: 

a) wskazanie narzędzi lub mediów społecznościowych, z których zamierzasz korzystać; 

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

 

b) wskazanie sposobu  realizacji relacji (film, opis, narracja, wywiad); 

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

c) zaprojektowanie  #hashtag Twojej podróży (wpisz propozycję Twojego #hashtag); 

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

11. Jakie jest Twoje doświadczenie jako „reportera” w social mediach? 

Prosimy Cię, abyś przekazał nam linki do Twoich zdjęć, blogów lub innych publikacji (gazety internetowe, 
media społecznościowe itp.), które pokazują Twoje doświadczenie i umiejętności  jako „reportera”. 

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

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

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

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

12. Czy chcesz podróżować z innym uczestnikiem kampanii? 

Jeśli tak, prosimy o podanie imienia i nazwiska ewentualnego towarzysza podróży, jeśli on/ona również 
złożył/a wniosek na wyjazd. Opisz dlaczego chcesz z nim/nią podróżować. 

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

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

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

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

13. Jakie są Twoje doświadczenia związane z transportem publicznym? 

Prosimy o krótki opis (kilka zdań) na temat Twoich doświadczeń z lokalnym transportem publicznym. Opisz, 
czy i jak z niego korzystasz, a także czy masz jakąkolwiek wiedzę na temat transportu (np. chodzisz do szkoły 
czy na studia o profilu transportowym lub pracujesz w branży transportowej). 

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

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

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

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

14. Co spowodowało, że zdecydowałeś się wziąć udział w naszym konkursie? 

Wskaż powody, które przyczyniły się do tego, że bierzesz udział w tym konkursie. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

 



  

15. Dlaczego powinniśmy wybrać Ciebie? 
Prosimy o krótki opis (kilka zdań) tego co Cię fascynuje, co sprawia, że właśnie Ty powinieneś 
pojechać przez Europę z biletem Interrail. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: promocja@mazowieckie.com.pl. 


