
 

 

WYJAZD STUDYJNY DO STOWARZYSZENIA „NA ŚLIWKOWYM SZLAKU ” 

W DNIACH 25-27.09.2018 R. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
Imię i nazwisko 

 
 

 
Adres zameldowania 

 
 

 
PESEL 

 
 

 
Numer telefonu 

 
 

 

Ważne informacje : 

Wizyta studyjna adresowana jest do członków LGD „Bractwo Kuźnic”, pracowników biura   

oraz lokalnych liderów. 

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane  

do wyczerpania wolnych miejsc. 

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. W przypadku rezygnacji po dniu 21.09. br. należy uiścić 

opłatę w wysokości 100,00 zł na poczet poniesionych przez LGD kosztów.  

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem ( nr 34 3274-014), mailowo (zeskanowany formularz 

z podpisem - biuro@bractwokuznic.pl ), pocztą na adres : LGD „Bractwo Kuźnic”, ul. Wolności 2, 

 42-262 Poczesna (decyduje data wpływu) lub dostarczyć osobiście do biura LGD. 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi zasadami, programem wizyty studyjnej  

oraz warunkami finansowymi i nie zgłaszam zastrzeżeń.  

            Administratorem danych osobowych jest: Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic” z siedzibą przy ul. Wolności 2,  

42-262 Poczesna (zwana dalej LGD). Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez LGD w celach 

związanych z realizacją działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020. Zebrane 

dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w celach 

związanych z realizacją działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020. 

Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania 

danych wynika z Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność  

Nr 00013-6933-UM1210005/15. Podpisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do  realizacji działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach 

inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych ze zm. Mój podpis jest 

jednocześnie wyrażeniem zgody na wysyłanie informacji o działaniach LGD „Bractwo Kuźnic” związanych z świadczonym 

doradztwem drogą e-mailową, telefoniczną lub listowną.  

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

                                                                               data i podpis  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Wyjazd studyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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