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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH  
W RAMACH PROJEKTU „Zielone budownictwo w lubskiej wsi” 

 

 
 

Numer i data wpływu formularza (wypełnia LGD) 
1. Dane kontaktowe 

Imię i nazwisko 
 
 

Adres zamieszkania 

 
 
 

Numer  telefonu 
 
 

Adres e-mail 
 
 

Data urodzenia 
 
 

Nazwa podmiotu 
delegującego na 

warsztaty 

 

 
2. Dane dodatkowe 

Dotychczasowa 
wiedza nt. 

budownictwa 
naturalnego 

 znikoma 

 przeciętna 

 duża  

Rodzaj 
posiłków 

 mięsne 

 wegeteriańskie 

 

3. Wybór warsztatów 

1. 
„Wykonywanie konstrukcji drewnianych w budownictwie naturalnym i naprawa fundamentów”,            
3-5 sierpnia 2018 roku   

2. „Wykonywanie wewnętrznych tynków glinianych”, 11-12 sierpnia 2018 roku 
  

3. 
„Wykonywanie konstrukcji drewnianych w budownictwie naturalnym oraz wykonywanie izolacji 
termicznych z użyciem kostki prasowanej słomy”, 25-26 sierpnia 2018 roku   

4. „Wykonywanie izolacji termicznych z użyciem paździerzy roślinnych”, 8-9 września 2018 roku 
  

5. „Wykonywanie zewnętrznych tynków naturalnych”, 22-23 września 2018 roku 
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4. Uzasadnienie potrzeby udziału w warsztatach 

Proszę opisać własną motywację do udziału, dotychczasowe doświadczenia w działaniach na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich oraz sposób wykorzystania wiedzy zdobytej na warsztatach. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych wyżej przez Stowarzyszenie LGD „Między Odrą 

a Bobrem” oraz do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji, w ramach realizacji projektu „Zielone budownictwo w 
lubuskiej wsi”. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) 

 Oświadczam, iż zapoznałem/łam się i akceptuję zapisy Regulaminu uczestnictwa 

 
…………………………………………… 

Data i czytelny podpis 
 

Zgłoszenie proszę dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura Stowarzyszenia (decyduje data wpływu). 
O zakwalifikowaniu się na warsztaty zostaną Państwo powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WARSZTATÓW O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z uczestnictwem w warsztatach w ramach projektu „Zielone budownictwo w lubuskiej wsi” 
organizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  
 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem”, ul. 
Lipowa 1, 66-010 Zabór. 
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji warsztatów, ewaluacji, kontroli, monitoringu i 
sprawozdawczości w ramach realizowanej operacji przez Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w warsztatach. 
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
 
 
…..………………………………………     ……………………………………………  

Miejscowość i data          Czytelny podpis 


