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KARTA ZGLOSZENIOWA
wyjazd studyjny pt: ,,Dodatkowe zrodlo dochodu w oparciu o lokalne zasoby w aspekcie prowadzenia

wiosek tematycznych" w terminie - 29 wrzesien -02 pazdziernik 2012 r.

DANE UCZESTNUCA (prosze wypehiic drukowanymi literami)

1. lmi§ i nazwisko: ;

2. PESEL:

3. Adres zamieszkania:

4. Dane do kontaktu: tel.: , mail:

5. Wykonywany zawod (rolnik, pracownik, ltd.): ••••

6. Merytoryczne uzasadnienie dla zgtaszanego kandydata:

Nazwa i adres organizatora wyjazdu studyjnego

nazwa: Lokalna Gnipa Dzialania Ziemi Krasnickiej

kodpoczlowy: 23-210 poczla: Krasnik

vlica: Jagiellonska 5

lei: 81 825 2727 mail: Biuro@lgdkrasnik.pl fax:81 825 2727

Niniejszym potwierdzam prawdziwosc podanych informacji. Wyrazam zgod$ na przechowywanie i przefwarzanie danych osobowych
zawartych w karcie zgloszeniowej na potrzeby organizacji wyjazdu w zwiqzku z Ustawq z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. (Zapodame nieprawdziwych danych zostanq wyciqgnigle odpowiednie sankcje prawne)

W przypadku rezygnacjj z wyjazdu po okreslonej dacie skuthijqcej niewykorzystaniem miejsca, wyrazam zgod$ na obciqzenie kosztami
faktycznie poniesionymi przez Organizatora.

(podpis kandydata)
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Regulamin wyjazdu studyjnego pt:

„ DodatJtowe zrodio dochodu w oparciu o lokalne zasoby w
aspekcie prowadzenia wiosek tematycznych"

1. Termin: 29 wrzesien- 02 pazdziernik 2012 r.

2. Miejsce: Pomorze

3. Organizator zapewnia bezpiatne przejazdy, wyzywienie (sniadania, obiady, kolacje), noclegi,
ubezpieczenie oraz program merytoryczny. Organizator nie wyplaca diet. tzw. kieszonkowego.

1. Zakres tematyczny: Wyjazd studyjny dotycz^cy tematyki alternatywnych zrodel dochodu,
rozwini^cie oferty turystycznej, rozwoj przedsi?biorczosci naterenach wiejskich.

4. Wymogi dotycz^ce kwalifikacji uczestnikow wyjazdu:

a. mieszkancy obszaru LGD

b. przedstawiciele stowarzyszen funkcjonuj^cych na terenie LGD

c. czlonkowie LGD

6. Ilosc miejsc ograniczona.

7. W kwalifikacji uczestnikow wyjazdu brane beda^ pod uwage:

a. Ocena formalna - prawidlowosc dokonanego zgloszenia

b. Ocena merytoryczna kandydata;

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po okreslonym terminie, zakwalifikowany uczestnik zostanie
obci^zony poniesionymi przez organizatora kosztami.

Kompletne zgloszenia w formic karty zgloszeniowej, prosimy dostarczyc osobiscie lub przeskc
poczt^ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 wrzesien 2012r na adres: Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Dzialania Ziemi Krasnickiej, ul. Jagiellonska 5, 23-200 Krasnik.


