LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI
www.pds.org.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA
na wyjazd studyjny wraz z warsztatami do DOLINY KARPIA (powiat
oświęcimski i wadowicki) w woj. Małopolskim, organizowany przez LGD
Partnerstwo Dorzecze Słupi
w dniach 23-26 maja 2018r.
w ramach projektu własnego:
„Organizacja wyjazdu studyjnego, warsztatów oraz konkursu o certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza na terenie LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi.
Niniejszym zgłaszam swój udział:
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (korespondencyjny)
……………………………………………………………………………………………………….
…..……………………..…………………………………………………………………………….
PESEL: ………………………………………………………………………………………………
tel: …………………………………………… e-mail: ……………………………………………..
Status uczestnika (np. członek LGD, pracownik LGD, osoba współpracująca z LGD, lokalny
producent/usługodawca)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
w wyjeździe studyjnym wraz z warsztatami organizowanym przez Lokalną Grupę Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi.
Związek z lokalnymi produktami/usługami:…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Informacje ogólne

I.

Organizatorem wizyty jest Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, która pokrywa koszty
związane z wizytą: transport, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu.
1. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za ubezpieczenie
w wysokości 5 zł do dnia 16.05.2018. Brak opłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w wyjeździe.
Opłatę należy wnieść na nr konta 04 2030 0045 1110 0000 0394 4150 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w tytule wpisując
„wyjazd studyjny - ubezpieczenie – imię i nazwisko uczestnika”
2. Miejsce i termin wizyty: region woj. Małopolskiego, powiat oświęcimski i wadowicki, 23-26 maj 2018 r..
3. Cel wizyty: poznanie obszaru gdzie producenci lokalni dobrze funkcjonują w przestrzeni biznesu, udział w
warsztatach dotyczących marki lokalnej pn „Marka lokalna jako narzędzie promocji produktów i miejsc”,
„Marka lokalna jako przykłady z różnych miejsc Polski i UE” oraz „Funkcjonowanie marki lokalnej na
obszarze LGD PDS”.
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4. Wizyta studyjna wraz z warsztatami skierowana jest do mieszkańców obszaru LGD PDS, a w pierwszej
kolejności do lokalnych producentów/usługodawców, chcących współpracować z LGD w zakresie rozwoju
produktów lokalnych pod wspólną marką Zielone Serce Pomorza, lokalnych producentów/usługodawców
którzy posiadają już certyfikat marki ZSP oraz przedstawicieli organizacji wspierających/promujących
lokalnych producentów/usługodawców.
II.

Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenia do udziału w wizycie należy dokonać na podstawie karty zgłoszeniowej uczestnika dostępnej na
stronie internetowej www.pds.org.pl oraz w siedzibie LGD. Zgłoszenia należy składać osobiście na adres
Krzynia 16, 76-240 Dębnica Kaszubska lub pocztą elektroniczną na adres a.czechowska-grzelak@pds.org.pl
Kartę należy wypełnić kompletnie i poprawnie, liczba miejsc ograniczona.
2. Termin dostarczenia karty zgłoszeniowej: 14.05.2018 r.
3. Zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji przez zarząd i biuro LGD.
4. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników w wizycie studyjnej niż liczba miejsc, o
zakwalifikowaniu decyduje związek z lokalnymi produktami/usługami a następnie kolejność zgłoszeń.
Równocześnie zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników, z której zgłoszenia zostaną uwzględnione w
przypadku zwolnienia miejsc.
5. Zgłoszenie udziału w wizycie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w
karcie zgłoszeniowej przez LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 o
ochronie danych osobowych. Ponadto wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku do celów promocji.

III.

Informacje dodatkowe
1. Organizacja wizyty studyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

…………………………………………………..…
Data i podpis uczestnika

Materiał opracowany przez Biuro LGD PDS
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020
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