
                                                   

 

FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY 

Szkolenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie naboru nr 
16/2017 tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.  

 

Drohiczyn,  06.11.2017r. godz. 10.00  

Sala konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51   

Imię i Nazwisko  

Nazwa Instytucji  

Adres 
 

 

E-mail 
 

Telefon  

Uwagi  

Wymagania specjalne  

(dieta, podjazd dla 

niepełnosprawnych, itp.) 

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 

– Tygiel Doliny Bugu” do celów związanych z udokumentowaniem warsztatów.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” z siedzibą w Drohiczynie przy Warszawskiej 51 lok.7 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania oraz rozliczenia warsztatów i/lub przesyłania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom, 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Podpis ………………………………………. 

 

 

* Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 

działania – Tygiel Doliny Bugu” w celu przesyłania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia 

 

 

 

Podpis* ………………………………………. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mailem: specjalista@tygieldolinybugu.pl najpóźniej do 

dnia 31 października 2017 roku do godz. 15.00. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z 

uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wcześniejszą informację. 

 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, 

ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel.797 091 197, biuro@tygieldolinybugu.pl 

mailto:specjalista@tygieldolinybugu.pl
mailto:biuro@tygieldolinybugu.pl

