Załącznik nr 1 do Zasad uczestnictwa i rekrutacji

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Szkolenie – ABC Małej Firmy

(formularz należy wypełnić NA KOMPUTERZE LUB DRUKOWANYMI LITERAMI)
DANE ZGŁOSZENIOWE (należy obowiązkowo wypełnić każde pole):
Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania, gmina

Gmina: …………………………………..
PESEL
Dane kontaktowe
(e-mail i/lub nr telefonu)
WYBÓR TERMINU I MIEJSCA SZKOLENIA:
Proszę wstawić jeden znak graficzny „X” w kratce obok wybranego terminu i miejsca szkolenia:
28.05.2018 r.

Sala Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2

29.05.2018 r.

Świetlica wiejska w Świerkocinie (Gmina Grudziądz)

30.05.2018 r

Sala Narad przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lisewie, ul. Toruńska 17

WYMAGANIA ŻYWIENIOWE wynikające ze stanu zdrowia:
Proszę wstawić jeden znak graficzny „X” w kratce obok:
TAK

W przypadku zaznaczenia opcji TAK, prosimy o podanie wymagań żywieniowych,
wynikające ze stanu zdrowia:

NIE

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień:
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Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail:

sekretariat@lgdvistula.org,
w temacie wpisując
„ZGŁOSZENIE - ABC Małej Firmy – wybrane miejsce szkolenia”
Np. „ZGŁOSZENIE – ABC Małej Firmy – Łasin”

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
na szkolenie, które odbędzie się w dniu 28.05.2018 r. – do 25.05.2018 r. do godz. 15.30,
na szkolenie, które odbędzie się w dniu 29.05.2018 r. – do 28.05.2018 r. do godz. 15.30,
na szkolenie, które odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. – do 29.05.2018 r. do godz. 15.30,

Złożenie (wysłanie) formularza rekrutacyjnego oznacza wyrażenie woli uczestniczenia w zadaniu oraz oświadczenie o
prawidłowości danych wskazanych w formularzu.

UWAGA: W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zadaniu należy obowiązkowo, za pośrednictwem e-maila, o tym
fakcie poinformować Organizatora, podając przyczynę rezygnacji.

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Lokalnej Grupy Działania „Vistula
- Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” która będzie ich administratorem, na ich przekazywanie podmiotom
współpracującym, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu pt. „Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i animacji”; oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu w moje dane,
możliwości ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr
90 z 2006 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez
Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu oraz promocji zadania.

Zadanie (koszt organizacji szkolenia) realizowane jest w ramach projektu
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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