
 
 

 
"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” 

dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  
Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD 

„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”. 
 
 

 

Załącznik nr 1                                                                                            …………………………………………. 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Inicjatywie                           (data i miejscowość)  
pn. „Z jednej cieniutkiej nici rodzi się rękodzieło”. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

DOROŚLI 

do udziału w warsztatach rękodzielniczych w ramach Inicjatywy  
pn. „Z JEDNEJ CIENIUTKIEJ NICI RODZI SIĘ RĘKODZIEŁO” 

 

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

2. Wiek: ....................................................................................................................  

3. Adres zamieszkania: ............................................................................................  

4. Telefon kontaktowy: ...........................................................................................  

5. Adres e-mail: .......................................................................................................  

6. Jak oceniłbyś/oceniłabyś swoje umiejętności wykonywania rękodzieła? 
□ jestem osobą początkującą 
□ jestem osobą o średniozaawansowanych umiejętnościach 
□ jestem doświadczonym rękodzielnikiem 

7. Komu przekażę wiedzę i umiejętności zdobyte na warsztatach? 

 .............................................................................................................................  

 

Oświadczam, że: zapoznałem się, spełniam i akceptuję warunki określone w Regulaminie 
rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach Inicjatywy pn. „Z jednej 
cieniutkiej nici rodzi się rękodzieło”. Deklaruję uczestnictwo w pełnym cyklu warsztatowym.  

        
 …………………………………………… 

                    Podpis uczestnika 



 
 

 
"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” 

dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  
Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD 

„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”. 
 
 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 
moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922) do celów związanych z realizacją, monitoringiem, 
ewaluacją i rozliczeniem Inicjatywy pn. „Z jednej cieniutkiej nici rodzi się rękodzieło” na rzecz: 
Stowarzyszenia Kobiet w Palikówce oraz Operatora, o którym mowa w §1 ust. 3 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w Inicjatywie.  

…………………………………………… 

                  Podpis uczestnika 

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku: 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne 
rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce, Gminny Ośrodek Kultury 
i Bibliotekę w Krasnem oraz Gminę Krasne mojego wizerunku, w celu promowania działań 
związanych z realizacją Inicjatywy poprzez upowszechnianie zdjęć, materiałów filmowych, 
zarejestrowanych podczas realizacji warsztatów, w Internecie, prasie i telewizji, a także 
folderach i albumach promocyjnych.  

…………………………………………… 

                  Podpis uczestnika 
 
 
Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika warsztatów: 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce. 
2. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji, 

monitoringu, ewaluacji, rozliczenia i promocji Inicjatywy.  
3. Rodzic/opiekun prawny kandydata posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym 

z uczestnictwem w warsztatach. 


