
 
   Karta zgłoszenia na cykl szkoleń dla beneficjentów poddziałania  

                      „Premie dla młodych rolników” 
                                                             

Miejsce realizacji: PODR w Szepietowie, Szepietowo – Wawrzyńce 64 

Termin zgłoszenia: do 19.05.2017 r. 

1. Imię i nazwisko*:................................................... 

2. Data urodzenia*:...............................................  Miejsce urodzenia*:.................................... 

Telefon*:....................................  e-mail:............................ 

3. Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu na temat (właściwe zaznaczyć X): 

Nr 
szkol. 

Temat szkolenia Data i godzina Data i godzina 

1. Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym 
25.05.2017 r. 

godz. 9-12         

26.05.2017 r.  

godz.9-12          

2. 
Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad 

integrowanej ochrony roślin 

25.05.2017 r. 

godz. 1230-1530          

26.05.2017 r. 

godz. 1230-1530          

3. 
BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem 

produkcji zwierzęcej 

1.06.2017 r. 

godz. 1230-1530 

 2.06.2017 r. 

godz. 9-12      

4. Nowoczesny chów bydła mlecznego 
1.06.2017 r. 

godz. 9-12       

 2.06.2017 r. 

godz. 1230-1530 

5. Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym 
31.05.2017 r. 

godz. 9-12        

6. 
Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-

2020 

 31.05.2017 r. 

godz. 1230-1530   

7. Ekonomika w gospodarstwach rolnych 
29.05.2017 r. 

godz. 1230-1530 

 30.05.2017 r. 

godz. 1230-1530  

8. Rachunkowość rolnicza 
29.05.2017 r. 

godz. 9-12      

 30.05.2017 r. 

godz. 9-12 

 

4. Całościowy koszt udziału w cyklu szkoleniowym - (koszt x ilość szkoleń)**:.................................... 

Cena za uczestnictwo w jednym szkoleniu: 

Jeżeli dokumentacja (Premia dla młodego rolnika) wykonana została przez PODR – koszt 50 zł 

Jeżeli dokumentacja została wykonana przez inny podmiot –  koszt 100 zł 

5. Wpłata na konto bankowe nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003  lub w kasie PODR w Szepietowie 

(budynek biurowy I piętro) z dopiskiem: Cykl szkoleń “Młody rolnik” 

6. Istnieje możliwość odpłatnego zamówienia wyżywienia oraz noclegu (wg cennika PODR)  pod numeren 

telefonu: 86 275 89 39  

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na dany termin szkolenia jest 

ograniczona. Po zakończonej rekrutacji listy osób zakwalifikowanych  na dany termin zostanie umieszczona na 

stronie internetowej www.odr.pl w zakładce Aktualności.  

* Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.  

** Udział w szkoleniu wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty w dniu szkolenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przewidzianym w powyższym formularzu przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 

18-210 Szepietowo, Szepietowo Wawrzyńce 64, dla potrzeb realizacji doradztwa. 

Wyrażam / nie wyrażam*** zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:  

(1) o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania 

(2) o dobrowolności podania danych i o tym, że w przypadku ich niepodania realizacja doradztwa nie będzie możliwa  

(3) że odbiorcą danych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa  

(4) że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych celem zbierania danych jest również zapewnienie właściwej jakości: 

doradztwa, realizacji umowy dotacji na wykonywanie zadań doradczych, zarządzania realizacją zadań doradczych. 
*** niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………… 

(miejscowość, data i podpis uczestnika) 

  

    

  

    

  

  

    

    

    


