
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

na warsztaty kulinarne z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego  

w ramach operacji własnej  

pt. „Warsztaty promujące i kultywujące dziedzictwo lokalne obszaru LGD Stolem” 

 
Dane osobowe uczestnika: 

Imię i nazwisko: 
 

 

Adres (ulica, kod pocztowy, miasto): 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy/adres e-mail 

 

 

Termin warsztatów  
(wpisać TAK lub NIE w odpowiedniej rubryce) 

22.10. -23.10.2021r 05.11. -06.11.2021r 

  

Jestem osobą z grupy defaworyzowanej 

(wpisać TAK lub NIE w odpowiedniej rubryce) 

Osoby starsze 60+ Dzieci i młodzież ucząca się 

  

 

Warsztaty odbędą się w dniach : 

1) Pierwsza grupa - 22.10.-23.10.2021r –w  godzinach 15:00-20:00 (22.10.2021r,) 

oraz w godz. 10:00 – 15:00 (23.10.2021)  

2) Druga grupa – 05.11.-06.11.2021r - w  godzinach 15:00-20:00 (05.11.2021r,) 

oraz w godz. 10:00 – 15:00 (06.11.2021) 

- w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, ul. Szkolna 5, 83-404 Nowa 

Karczma. 

Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 

20.10.2021r. 

 

Formularze można dostarczyć: 

1. Osobiście lub przesłać pocztą na adres ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz 

2. E – mailem: biuro@lgdstolem.pl 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału mają 

osoby z grup defaworyzowanych (osoby starsze 60+ oraz dzieci i młodzież ucząca się), a w 

pozostałych przypadkach decydować będzie termin zgłoszenia. 

 

 

 

……………….……………… 
      Data i podpis uczestnika  

(w przypadku uczestnika niepełnoletniego 

    podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

 

 

Oświadczenia uczestnika warsztatów gliniarskich: 
 
 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora warsztatów gliniarskich - 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem w celu rekrutacji na warsztaty gliniarskie zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)".  
 

- wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku, w postaci zdjęć zrobionych w trakcie 
odbywania się warsztatów gliniarskich, w celu umieszczenia go na stronach internetowych 
organizatora warsztatów gliniarskich - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem oraz jego 
partnerów. 
 
 
 

……………….……………… 
      Data i podpis uczestnika  

(w przypadku uczestnika niepełnoletniego 

    podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


