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Załącznik nr 1 do Regulaminu warsztatów kulinarnych  

Formularz zgłoszeniowy kandydata na warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży  

(z terenu LGD „Lider Pojezierza”) 

pn. „KASZA - KRÓLOWA POLSKIEJ KUCHNI” 
realizowane przez Gminę Bierzwnik 

 podczas wydarzenia kulturalnego  

pn. „Agapa klasztorna, festiwal smaków – budowanie więzi społeczności lokalnej” 

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnid czytelnie, podpisad i wysład do organizatora mailem 

strategia@bierzwnik.pl, pocztą na adres: Urząd Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik  

w terminie do 01.07.2019 r. lub dostarczyd do siedziby Urzędu Gminy Bierzwnik. Liczy się data 

wpływu zgłoszenia do Organizatora. 

 

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

- nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

-     data urodzenia:  ........................................................................................................................  

- miejsce zamieszkania:  ..........................................................................................................................  

2.  DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA  

- nazwisko i imię:………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  miejsce zamieszkania :…………………………………………………………………………………............................... 

-     telefon:  ....................................................................................................................................  

- e-mail:  ...................................................................................................................................................  

3. OŚWIADCZENIA 

    Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  

1.  Jestem rodzicem/prawnym opiekunem małoletniego/ej ………….................................................. 

(imię i nazwisko).  

2.  Zapoznałem/am się z Regulaminem warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży (z terenu LGD 

„Lider Pojezierza”) zamieszczonym na stronie internetowej www.bierzwnik.pl  i akceptuję jego 

postanowienia. 

3. Akceptuję wszystkie założenia warsztatów i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nich dziecka.  

4. Zostałem/am poinformowany/a, że warsztaty kulinarne realizowane są w ramach projektu  

pn. „Agapa Klasztorna, festiwal smaków – budowanie więzi społeczności lokalnej” mająca na celu 

budowanie otwartej i kreatywnej społeczności, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej  
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Operacja pn. „Agapa Klasztorna, festiwal smaków – budowanie więzi społeczności lokalnej” mająca na celu budowanie otwartej i kreatywnej społeczności 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społecznośd” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społecznośd” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

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

wiejskie” 

5. Akceptuję fakt, iż złożenie przeze mnie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem kandydata do warsztatów. W przypadku nie zakwalifikowania się zgłaszanej 

przeze mnie osoby małoletniej do udziału w warsztatach, nie będę wnosił/a żadnych roszczeo ani 

zastrzeżeo do Organizatora.  

6. Jako rodzic/opiekun prawny kandydata …………………………………………………………….. (imię i nazwisko) 

wyrażam zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz zgadzam się na przetwarzanie moich oraz 

jego danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym przez Gminę 

Bierzwnik z siedzibą: 73-240 Bierzwnik, ul. Kopernika 2, w celu realizacji projektu pn. „Agapa 

klasztorna, festiwal smaków – budowanie więzi społeczności lokalnej” zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

7. Jestem świadomy, że jako rodzic/opiekun prawny kandydata mam prawo żądania  

od administratora dostępu do jego oraz swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. W przypadku pytao dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bierzwnik.pl. 

 
 

 
        

 
            .............................................  
                  (miejscowość, data) 

                                                                                                                
............................................................................................................................................... 

          (podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata) 
 

 

............................................................................................................................................... 

                                                                                                                   (podpis kandydata) 

 

 


