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Załącznik nr 2  

FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY 
na wyjazd studyjny organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” 
w dniach 1-2.10.2017 r. na obszar działania LGD „Światowid”, (województwo wielkopolskie). 
Wyjazd pn: „Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa rolno-
spożywczego oraz budowania rynków zbytu produktów lokalnych i ekologicznych” ma na celu 
prezentację metod produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych oraz zachęcenie uczestników do 
podejmowania działań zmierzających do budowania rynków zbytu produktów lokalnych 
i ekologicznych oraz tworzenia inkubatorów przetwórstwa rolno-spożywczego na obszarze działania 
LGD „Ziemia Pszczyńska” 

Nazwisko 
 
 

Imię Drugie imię 

PESEL 
 
 

Data urodzenia Płeć 
 K  / M  

Seria i numer dowodu osobistego 
 
 

Organ wydający dowód osobisty 

Adres zamieszkania 

Kod pocztowy 
 
 

Poczta Miejscowość 

Ulica 
 
 

Nr domu Nr lokalu 

Dane kontaktowe 

nr telefonu 
 
 

e-mail 

 



 

 

 

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

 
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą na ul. 3 Maja 11,43-200 

Pszczyna (zwane dalej LGD). 
2. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez LGD w celach  związanych z realizacją działania 19 „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020. 

3. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w celach związanych z realizacją działania 19 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020.  

4. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. 

5. Obowiązek podania danych wynika z Umowy o przyznaniu pomocy nr 00008/6937-UM1200008/16. 

6. Podpisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym na potrzeby 
realizacji działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 
o ochronie danych osobowych  ze zm. 

7. Informuję, że zapoznałem/am się z Regulaminem „Wyjazdu studyjnego pn. Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa 
rolno-spożywczego oraz budowania rynków zbytu produktów lokalnych i ekologicznych” i akceptuję jego treść. 

 
 
 

……………………..……………………..………………  
                                                                                                   Podpis uczestnika wyjazdu 

 
 

1. W jaki sposób angażuje się Pani/Pan w rozwój obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”?  (proszę podać 
organizację do której Pani/Pan przynależy lub opisać działania jakie Pani/Pan podejmuje). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Czy zamierza Pani/Pan w przyszłości aplikować o środki w LGD? (Proszę wpisać jakimi działaniami 
jest  Pani/Pan  zainteresowana/y). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Czy jest Pani/Pan  członkiem Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”?       

 TAK                        NIE* 
*Właściwe zaznaczyć 


