
 
„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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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 12.04.2017 r. 
 

 

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

Miejsce: 

FundacjaProem Zako 

Zakościele 80 

97-215 Inowłódz 

Termin: 19-20 Maja 2017 

Czas trwania 12 godzin / 2 dni  
w godz.  

9.00-16.00 (piątek) 

9.00-14.00 (sobota) 

Liczba osób 10  

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji szkolenia, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.). 
Wypełnienie niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonywanie zdjęć podczas spotkania,  

a także zgody na ich publikację i rozpowszechnianie w celach informacyjno – promocyjnych. 

 

 

………………………………………….    

Czytelny podpis uczestnika szkolenia 

 

 

                                                                 

 

 

                                              

 

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

Pieczęć i czytelny podpis osoby delegującej na w/w szkolenie 

(wypełnić jeśli dotyczy) 
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