
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  
i aktywizacji „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na bezpłatne szkolenie pt. „Animacja działań kulturalnych”  

w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
  DANE OSOBOWE UCZESTNIKA SZKOLENIA:  

Imię i Nazwisko:   

Gmina:  

Adres zamieszkania:  

Numer telefonu:   

E-mail:  

Nazwa i adres 

placówki delegującej 

na szkolenie 

(wypełnić jeśli 

dotyczy) 

 

Grupa docelowa 

Jestem - proszę zaznaczyć i wypełnić: 

o pracownikiem lokalnego ośrodka kultury lub innej instytucji służącej rozwojowi lokalnej 

społeczności; nazwa i adres organizacji 

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

…….………………………………, funkcja…………………………………………..…… 

o przedstawicielem władz samorządowych, nazwa urzędu 

………………………………………………………………………………………...……., 

funkcja………..……………………………………………………..………………………. 

o pracownikiem organizacji pozarządowej (nazwa i adres organizacji) …………………….. 

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

zajmującej się ………………………………………………………………………...…..… 

funkcja………..…………………………….………………………….……………….....… 

o wolontariuszem i/lub członkiem organizacji pozarządowej; nazwa i adres organizacji 

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

o inne …………………………………………………………………………………………. 

 

Uzasadnienie 

uczestnictwa  

w szkoleniu 

 

(Proszę umotywować potrzebę uczestniczenia w szkoleniu) 
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Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  
i aktywizacji „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

  

DANE ORGANIZACYJNE SZKOLENIA: 

Organizator: Stowarzyszenie Dolina Pilicy 
 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy 

należy przesłać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej  

na adres e-mail dolinapilicy@onet.eu  

bądź złożyć bezpośrednio w biurze 

LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy  

ul. św. Antoniego 55, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki,  

do dnia 16.10.2018 r. 
 

Kontakt: (44) 710-15-52, dolinapilicy@onet.eu 

Miejsce: 
Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy 

ul. Stawowa 27A, 26-340 Drzewica 

Termin: 25-26 Października 2018 

Czas trwania 12 godzin / 2 dni  
w godz.  

9.00-15.00  

Liczba osób 10  

 

 

Zgoda na publikację i rozpowszechnianie wizerunku 

           Udzielam Stowarzyszeniu Dolina Pilicy – organizatorowi szkolenia, nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, 

w tym rozpowszechniania zdjęć z moim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie 

ich w celu promocji statutowej działalności Stowarzyszenia. Jako podmiot rekomendujący zrzekam się wszelkich praw związanych  

z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wskazanych materiałów z moim wizerunkiem, także w przypadku wykorzystywania 

ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te działania służyć będą jedynie 

promocji obszaru Stowarzyszenia Dolina Pilicy. 

                                                                                                                                                                                     

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

                                                                                                                                                          Czytelny podpis uczestnika 
                                                                 

 

 

                                              

 

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

Pieczęć i czytelny podpis osoby delegującej na w/w szkolenie 

(wypełnić jeśli dotyczy) 

 

Zgoda na udział w szkoleniu i na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na udział w szkoleniu (imię i nazwisko uczestnika szkolenia) 

 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, gromadzenie ich oraz archiwizowanie przez Lokalną Grupę 

Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy (Administrator danych) z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 55 

w związku z realizacją zadań aktywizujących lokalną społeczność, prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz na potrzeby 

wdrażania, monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

 

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o celu 

ich przetwarzania, ich odbiorcach, prawie do ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

                                                                                                                                                   

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

                 Czytelny podpis uczestnika  

mailto:dolinapilicy@onet.eu

