
 
 

 

……………………………………………………….. 

                 (miejscowość, data) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztatach pn. „Praktyczne wykorzystanie wyników 

badań naukowych we wdrażaniu innowacji w ekologicznej produkcji”, organizowanych 

przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w ramach Sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniu 6 lipca 2017 roku, 

DANE  ZGŁASZAJĄCEGO(proszę wypełnić drukowanymi literami, na każdą osobę oddzielnie) 

Uzasadnienie uczestnictwa 

1. Czy jesteś partnerem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

                                                        TAK/NIE* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Niepotrzebne skreślić 

 

2. Opis sposobu rozpropagowania zdobytej wiedzy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko  

Nazwa 

instytucji/gospodarstwa 

 

Adres  

tel. kontaktowy, e – mail   

PESEL  



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Inne informacje istotne dla procesu rekrutacyjnego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY DOSTARCZYĆ/PRZESŁAĆ DO 30 CZERWCA  2017 R. NA ADRES: 

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W  SZEPIETOWIE, SZEPIETOWO-WAWRZYŃCE 64, 18-210 SZEPIETOWO 

lub faxem 086 275 89 20, lub przesłać na e-mail: gwlostowska@odr-szepietowo.pl   

     

 

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 niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia 

w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Podlaskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 

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 udział w przedsięwzięciu  nie będzie możliwy 
(3) że odbiorcą danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, część danych zostanie przekazana do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  zgodnie z zasadami rozliczania Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020 

* niepotrzebne skreślić 

 

                                                                                             ……………………………………………………………………. 

                                               (podpis uczestnika) 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem naboru uczestników i akceptuję zawarte w nim postanowienia 

                                  

           ………………………………………………………………………  

                                           (podpis uczestnika) 

 


