
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

  
  

1 

 KARTA ZGŁOSZENIA  
na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Centrum Produktu Lokalnego”  

programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” 
 

Imię i nazwisko uczestnika 
 
 

Reprezentowany podmiot 
(jeśli dotyczy) 

Nazwa: 
 
 

Adres zamieszkania 
uczestnika/reprezentowanego 
podmiotu  

Ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość/poczta, gmina, powiat: 
 
 

Kontakt do uczestnika 
(wymagany) 

Nr telefonu kontaktowego: 

Adres e-mail: 

Szkolenie: 1.1. Tytuł szkolenia: Przetwórstwo owoców i warzyw – technologia produkcji we własnym 
gospodarstwie lub małym zakładzie przetwórczym 

1.2. Zgłaszam udział w szkoleniu w terminie i miejscu: 
 

 - 29 listopada 2016 r., Sandomierz, Hotel Basztowy, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, sala Bordowa,  

       czas trwania szkolenia: 10.00 – 17.00, rejestracja od 9.30 
 

1.3. Uzasadnienie zainteresowania szkoleniem: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………. 

 
2. ……………………………………………………………………………………………. 

 

Szkolenie : 2.1. Tytuł szkolenia: Systemy jakości, wybrane programy wyróżniania oraz znakowania 
produktów spożywczych dobrej jakości i znanego pochodzenia 
 

2.2. Zgłaszam udział w szkoleniu w terminie i miejscu: 
 

 - 30 listopada 2016 r., Sandomierz, Hotel Basztowy, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, sala Bordowa 

        czas trwania szkolenia: 9.00 – 17.00, rejestracja od 9.30 
 

2.3. Uzasadnienie zainteresowania szkoleniem: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………. 
 

2. ……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 

___________________________________   ________________________________________ 
(miejscowość,  data)       (podpis osoby zgłaszającej udział w szkoleniach) 
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Kartę zgłoszenia prosimy przesłać elektronicznie na adres: fundacja@opiwpr.org.pl lub faxem pod numer 
15 833 34 60 lub doręczyć do Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pod adres pl. 
Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, najpóźniej do dnia 25 listopada 2016 r. (decyduje data 
wpływu) do godz. 16.00.  
Zgłoszenia przyjmujemy od osób zamieszkujących lub prowadzących działalność na terenie objętym 
realizacją programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, tj. powiatów: kieleckiego (z wyłączeniem 
miasta Kielce), opatowskiego, ostrowieckiego (z wyłączeniem miasta Ostrowiec Św.) i sandomierskiego.  
Liczba miejsc jest ograniczona. Szkolenia są bezpłatne. Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe 
oraz lunch w przerwie zajęć. Na szkolenia uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.   
 
Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014, poz. 
1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Promowania i 
Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, pl. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz w związku z 
postępowaniem rekrutacyjnym oraz realizacją szkoleń w ramach projektu Centrum Produktu Lokalnego. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
- administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej, pl. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz 
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Centrum Produktu Lokalnego, 
- dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu ewaluacji, jak również w 
celu realizacji zadań związanych z monitoringiem, kontrolą, sprawozdawczością w ramach Szwajcarsko- 
Polskiego Programu Współpracy, 
- podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w realizacji projektu, 
- mam prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.  
 
 
 
 
 

_________________________________ _________________________________________ 
(miejscowość, data)     (podpis osoby zgłaszającej udział w szkoleniach ) 
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