„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Formularz zgłoszeniowy wyjazdu aktywizującego
„Lepszy przykład niż wykład”
- wizyta studyjna do inkubatora przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych
Wyjazd na przełomie październik/listopad 2016r.
Termin, program wyjazdu oraz nazwa inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych, będącego przedsiębiorstwem spożywczym zostanie podana do publicznej
wiadomość po zakończeniu procedury wyboru inkubatora kuchennego.
I. Zgłaszam swój udział w wyjeździe:

Imię i Nazwisko:
Adres:
Nazwa gminy:
Tel.:

E-mail:

Proszę o wskazanie punktu zbiórki:
Tarnów Opolski - Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6
Krapkowice - Hala Widowiskowo-Sportowej im. W. Piechoty, ul. Kilińskiego 1A
Strzelce Opolskie – Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1

II. Opisz krótko swoją aktywność społeczną i zaangażowanie w rozwój obszaru LGD itp., krótko
mówiąc przekonaj nas, że to Ty właśnie powinieneś wziąć udział w organizowanym wyjeździe
studyjnym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Proszę o przesłanie wypełnionego formularza e-mailem na adres: animacja@annaland.pl, pod
numer faksu: 77 / 47-49 -181 lub osobiście do siedziby Organizatora w terminie do dnia
23.09.2016r. do godz. 12:00
Rezygnacja z uczestnictwa w wyjeździe musi zostać zgłoszona
do 3 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.

Oświadczenie zgłaszanego:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dot. rekrutacji uczestników wyjazdu studyjnego do inkubatora
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych i w pełni go akceptuję, a dane podane przeze mnie, w formularzu
zgłoszeniowym są prawdziwe.
W przypadku rezygnacji zobowiązuje się zapewnić zastępstwo tzn. osoby z obszaru Krainy św. Anny. W razie braku
zastępstwa zgadzam się na pokrycie jednostkowego kosztu wyjazdu i poczęstunku.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na dobrowolne przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez
Biuro Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz Departament Programu Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) gromadzonych na potrzeby realizacji
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Podpisem oświadczam, że jestem świadoma/y tego i wyrażam zgodę na nieodpłatne upublicznienie mojego
wizerunku, który może zostać wykorzystany w postaci zdjęć oraz nagrań wideo, audio na potrzeby dokumentacji
oraz do celów promocyjnych, monitoringowych i ewaluacyjnych projektu, a w szczególności w innych materiałach
promocyjnych, wydawnictwie, artykułach prasowych, publikacjach i Internecie.

Data

Czytelny podpis

Wyjazd współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

