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

BĄDŹMY PRZEDSIĘBIORCZY –cykl szkoleń tematycznych dla seniorów i młodzieży z obszaru LGD
połączonych z wystawą prac i warsztatami na temat przedsiębiorczości .

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do udziału w projekcie rozwój i promowanie przedsiębiorczości.

Niniejszym zgłaszam udział w projekcie: BĄDŹMY PRZEDSIĘBIORCZY –cykl szkoleń tematycznych 
dla seniorów i młodzieży z obszaru LGD połączonych z wystawą prac i warsztatami na temat 
przedsiębiorczości .

Imię i nazwisko uczestnika 

Adres zamieszkania(Ulica, nr domu,  
kod pocztowy, miejscowość)
Telefon 
e-mail
Data urodzenia 

Miejsce odbywania się zajęć       Chełmiec

Rodzaj zajęć     CERAMIKA 

Deklaracje:
1. Po zapoznaniu się z zakresem projektu, niniejszym zgłaszam chęć udziału w projekcie         

BĄDŹMY PRZEDSIĘBIORCZY –cykl szkoleń tematycznych dla seniorów i młodzieży z obszaru
LGD połączonych z wystawą prac i warsztatami na temat przedsiębiorczości .

2. Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w formie fotografii podczas wszelkich działań 
organizowanych w projekcie, a także do publikowania zdjęć we wszelkich materiałach 
promocyjnych i archiwizacyjnych prowadzonych przez Organizatora. 

3. Zobowiązuję się do:
a. aktywnego udziału we wszystkich przewidzianych dla mnie działaniach w projekcie,
b. przekazywania w terminie ustalonym przez LGD wszelkich informacji niezbędnych do 

realizacji projektu,
c. przestrzegania ustalonych form współpracy i terminów spotkań, punktualnego przychodzenia

na każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez 
złożenie podpisu na listach obecności,

4. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem do uczestnictwa w projekcie. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału 
w projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Organizatora.

5. Oświadczam, że zostałam poinformowana o celach i sposobie przetwarzania podanych przeze mnie 
danych osobowych. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 



roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

I.   Informacje ogólne o projekcie
1. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu.
2. Projekt jest skierowany do mieszkanek wsi z obszaru LGD Korona Sądecka. 
3. W projekcie przewidziano: 15 miejsc dla kobiet – miejsce realizacji ASTRO CENTRUM w 

Chełmcu

I. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenia do udziału w projekcie nalez�y dokonac� na podstawie formularza zgłoszeniowego 

uczestnika. Zgłoszenia nalez�y składac� mailowo w formie skanu na adres gok@chelmiec.pl
2. Termin przesyłania zgłoszeń: 9 września 2020r.
II. Po wskazanym terminie GOK zweryfikuje zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane do projektu 

zostaną poinformowane telefonicznie.
III. Informacje dodatkowe

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu granatowego pt. „Promocja 
przedsiębiorczości na obszarze LGD Korona Sądecka”
UWAGA! Wypełniony formularz należy dostarczyć jako skan mailem na adres   gok@chelmiec.pl

………………………………………………………………………………… 
data i podpis kandydata do projektu

mailto:gok@chelmiec.pl

