
                                                                                   

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
wyjazd studyjny pn. 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw wykorzystujących odnawialne źródła energii

w terminie  30 wrzesień -2 październik 2013 r.

DANE UCZESTNIKA (proszę wypełnić drukowanymi literami)

1. Imię i nazwisko:          ...........................................................................................................;

2. PESEL:                       ............................................................................................................;

3. Adres zamieszkania:   ....................

………………………………………………………………………………………………....; 

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

. ;

4. Dane do kontaktu: tel.: …….........…............,     mail:..  ............................................;

5. Członkostwo w LGD:  

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

…….

6. Merytoryczne uzasadnienie dla zgłaszanego kandydata:

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

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

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

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

……………………………..

Nazwa i adres organizatora wyjazdu studyjnego 
nazwa: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej
kod pocztowy: 23-200   poczta:    Kraśnik
ulica:  Jagiellońska 5
tel.: 81 825 27 27                      mail: biuro@lgdkrasnik.pl      fax:81 825 27 27

Niniejszym  potwierdzam  prawdziwość  podanych  informacji.  Wyrażam  zgodę  na  przechowywanie  i  przetwarzanie  danych
osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby organizacji wyjazdu w związku z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. (Za podanie nieprawdziwych danych zostaną wyciągnięte odpowiednie sankcje prawne)
W przypadku rezygnacji z wyjazdu po określonej dacie skutkującej niewykorzystaniem miejsca, wyrażam zgodę na obciążenie
kosztami faktycznie poniesionymi przez Organizatora.

……………………………                                               
(podpis kandydata) 

                                               

Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Kraśnickiej
Ul. Jagiellońska 5
23-200 Kraśnik
Tel/fax. 81 825 27 27
e-mail: biuro@lgdkrasnik.pl
Nr KRS 0000312844
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Regulamin wyjazdu studyjnego 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw wykorzystujących
odnawialne źródła energii

1. Termin: 30 wrzesień– 2 październik 2013 r. 

2. Miejsce: woj. lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie 

3.      Organizator zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), noclegi, 
ubezpieczenie oraz program merytoryczny. Organizator nie wypłaca diet. tzw. kieszonkowego. 

Zakres tematyczny: Wyjazd studyjny dotyczy możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii poprzez wizyty w przedsiębiorstwach/instytucjach z zakresu biogazowni, biomasy, energii
wiatrowej oraz wodnej. Dodatkowo uczestnicy wyjazdu będą uczestnikami seminarium z zakresu
pozyskiwania i wykorzystania biomasy rolniczej z uwzględnieniem roślin energetycznych.  

4.      Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników wyjazdu: 

a.      członkowie LGD

b.      przedstawiciele firm/organizacji/instytucji planujących lub/i wykorzystujących odnawialne 
źródła energii

c.      rolnicy z terenu lgd

5.      Ilość miejsc ograniczona. 

6.      W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę: 

a.       Ocena formalna – prawidłowość dokonanego zgłoszenia/grupa docelowa 

b.      Ocena merytoryczna kandydata; 

W pierwszej kolejności na wyjazd będą kwalifikowane osoby, które do tej pory nie uczestniczyły
 w wyjazdach studyjnych organizowanych przez stowarzyszenie.  

 W przypadku rezygnacji z wyjazdu po określonym terminie, zakwalifikowany uczestnik zostanie 
obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami. 

Kompletne zgłoszenia w formie karty zgłoszeniowej, prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać
pocztą  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia    20  września  2013r    na  adres:  Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Jagiellońska 5, 23-200 Kraśnik.

Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Kraśnickiej
Ul. Jagiellońska 5
23-200 Kraśnik
Tel/fax. 81 825 27 27
e-mail: biuro@lgdkrasnik.pl
Nr KRS 0000312844
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