
 

Szkolenia organizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w ramach projektu pn.: 

„Klimat się zmienia – zmieniamy sposób myślenia! – Ekoedukacja w Poleskiej Dolinie Bugu”. 

 

 

   

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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Cel projektu: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LSR 

poprzez realizację działań informacyjnych i aktywizujących do 31.12.2022r. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniach o tematyce ekologicznej 
 

I. Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu: 

Tematy szkoleń do wyboru: dzikie rośliny jadalne (09.08.2021r.), eko-środki czystości (12.08.2021r.),  

eko-kosmetyki (13.08.2021r.) Wpisz wybrany temat/tematy do poniższej tabeli. Jeden temat w jednym wierszu. 

O zakwalifikowaniu na szkolenie preferowane (pierwszy wiersz) zadecyduje kolejność zgłoszeń. Do szkoleń 

wymienionych na miejscu drugim i trzecim kandydat zostanie zakwalifikowany pod warunkiem istnienia wolnych 

miejsc na liście danego szkolenia - po kandydatach, którzy zgłosili to szkolenie jako preferowane. W tym przypadku 

również zadecyduje kolejność zgłoszeń. 

Szkolenie preferowane  

Drugie szkolenie 

(nieobowiązkowo) 
 

Trzecie szkolenie 

(nieobowiązkowo) 
 

II. Dane kandydata: 

Imię i nazwisko:  

Gmina zamieszkania:  

Telefon:  

 

III. Oświadczenia (wymagane): 

Oświadczam, że: 

1. Jestem osobą pełnoletnią. 

2. Zapoznałam/em się z Regulaminem zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w szkoleniach  

o tematyce ekologicznej. 

3. Zapoznałam/em się z Klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla 

kandydatów i uczestników szkoleń, stanowiących załączniki do Regulaminu. 

 

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

 (miejscowość, data)                                          (czytelny podpis kandydata) 

III. Zgoda (dobrowolna): 

Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku i jego upublicznienie w szczególności na stronach 

internetowych LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolna Bugu” w celu udokumentowania realizacji szkoleń  

w ramach projektu oraz promocji projektu i PROW 2014-2020 [art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88, tzw. „RODO”)]: 

Zakreśl w kółko wybraną odpowiedź:           TAK               NIE       ………………………………………………………………… 

data, czytelny podpis kandydata   


