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

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na NIEODPŁATNE WARSZTATY organizowane przez STOWARZYSZENIE DOLINA PILICY
w terminie marzec - listopad 2017

DANE ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W WARSZTATACH
Nazwa
(Instytucji kulturalnej, oświatowej, KGW,
OSP, Fundacji, Stowarzyszenia, itp.)

Adres
(ulica, kod)

Telefon, e-mail
Imię i nazwisko, telefon
Osoby odpowiedzialnej za rekrutację grupy

Użyczam nieodpłatnie sali
na cele warsztatowe

 tak (proszę podać miejsce przeprowadzenia warsztatów, jeżeli aders jest inny niż powyzej)

Liczba uczestników w danym warsztacie: 10 osób
GRUPA
DOCELOWA

 osoby narażone na wykluczenie społeczne (dzieci i młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością)
 osoby pozostające poza rynkiem pracy (młodzież; kobiety powracające na rynek pracy po urlopie
macierzyńskim/wychowawczym; osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego
bądź mające niski poziom wykształcenia; osoby powyżej 50 roku życia; osoby z niepełnosprawnością; osoby
opuszczające zakłady karne)

Artystyczne

 garncarstwo ( 3h - dzieci i młodzież)
 wiklina tradycyjna (10h - 2 dni)
 wiklina papierowa (4h)
 papieroplastyka (4h – 1 dzień , 12h - 3 dni )
 ozdoby ze sznurka (4h)

WARSZTATY
(zaznacz właściwą
pozycję dla wybranej
grupy docelowej)

 pająki (12h – 3 dni)
 filcowanie (4h)
 ozdoby w technice Tiffany’ego witraże (5h)
 mydlarskie (2h – 1 dzień, 5h – 2 dni)
 inne (podaj swoją propozycję warsztatów)

Kulinarne

 fruitcarving (10h – 2 dni) dorośli
 inne (podaj swoją propozycję warsztatów)
Informatyczne

 druk 3D (4h – w sali informatycznej) dzieci i młodzież
 inne (podaj swoją propozycję warsztatów)
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Informacje organizacyjne
Warsztaty opracowane i organizowane są przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy a współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
- poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem organizacji do udziału w warsztatach.
Po zatwierdzeniu przez Organizatora warsztatów do realizacji (e-mailem lub tel.) i ustaleniu terminu, w/w Organizacja
zobowiązuje się do przeprowadzenia rekrutacji i wyboru 10 uczetników, zgodnie z zaznaczoną grupą docelową.
W przypadku rezygnacji uczestnika, na jego miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej.
Jednocześnie zobowiązuje się do zebrania od poszczególnych uczestników warsztatów wszystkich niezbędnych
dokumentów tj.: zgoda na przetwarzanie danych, korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz przekazania ich
Stowarzyszeniu Dolina Pilicy.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności dostarczonej przez pracownika Stowarzyszenia Dolina
Pilicy.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym zgłoszeniu przez
Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 55
w celu przekazywania informacji na temat działań edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie.
Zostałam/łem poinformowana/y, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługuje mi prawo
dostępu do ich treści i poprawiania ich.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez
Stowarzyszenie Dolina Pilicy listownie oraz drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
………………………………………………………..
Podpis osoby reprezentującej w/w Organizację

Zgoda na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
Udzielam Stowarzyszeniu Dolina Pilicy – organizatorowi warsztatów, nieodpłatnego prawa do wielokrotnego
wykorzystywania, w tym rozpowszechniania zdjęć z wizerunkiem uczestników, 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 wizerunkiem uczestników, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi
obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te działania służyć będą jedynie promocji
Stowarzyszenia Dolina Pilicy.
……………………………………………………………………..
Podpis osoby reprezentującej w/w Organizację

Zgłaszający zobowiązuje się do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem
LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, w tym do zamieszczenia logotypu LGD w ramach podejmowanych
działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji warsztatów, zgodnie z zapisami Księgi Wizualizacji znaku
PROW na lata 2014-2020.
…………………………………………….………………………………..
Podpis osoby reprezentującej w/w Organizację

UWAGA!
Wypełniony FORMULARZ należy przesłać
na adres e-mail: dolinapilicy@onet.eu
w terminie do 27 stycznia 2017 roku.

……………….………………………………………..…………..
Pieczęć i czytelny podpis osoby reprezentującej w/w Organizację

