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KARTA ZG OSZENIOWA

Szkolenie pt. „Gospodarka pasieczna”

IMI  I NAZWISKO UCZESTNIKA*

ADRES ZAMIESZKANIA*
(kod pocztowy, miejscowo , ulica, nr) ul………………………………nr…………………...

Kod pocztowy__  __ - __ __ __...................................
ADRES KORESPONDENCYJNY

E-MAIL

TELEFON KONTAKTOWY*

DATA I MIEJSCE URODZENIA*

PESEL*

*dane wymagane

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Organizatorem szkolenia jest Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w
Barzkowicach.
2. Udzia  w szkoleniu jest bezp atny.
3. Udzia  w szkoleniu nale y zg osi  do dnia 3 pa dziernika 2016 r.
4. Czytelnie wype nion  i podpisan  kart  zg oszenia nale y przes  do
Zachodniopomorskiego O rodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Oddzia  w
Koszalinie, ul. Przemys owa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „GOSPODARKA PASIECZNA”
albo zeskanowan  czytelnie wype nion  i podpisan  kart  zg oszenia nada  faxem 94 342 79 24
lub wys  na e-mail: olszak.zodr.koszalin@idsl.pl.
5. Przed enie podpisanej karty zg oszeniowej, zgodnie z pkt 4, jest jednoznaczne z
potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu.
6. W przypadku nie wzi cia udzia u w szkoleniu pomimo zg oszenia, bez wcze niejszego
co najmniej na 5 dni przed terminem szkolenia, powiadomienia Organizatora, uczestnik
zostanie obci ony kosztami zwi zanymi z jego nieobecno ci  na szkoleniu.
7. Dopuszcza si  zmian  osoby zg oszonej na szkolenie, po uprzednim poinformowaniu
Organizatora. Wówczas konieczne jest z enie nowej karty zg oszenia podpisanej przez

ciwego uczestnika.

Miejsce  i termin szkolenia Prosz  o zaznaczenie terminu [X]
18.10.2016 r. Wa cz (wtorek)
20.10.2016 r. Kamie  Pomorski (czwartek)
24.10.2016 r. Szczecin (poniedzia ek)
25.10.2016 r. Dar owo (wtorek)
27.10.2016 r. Przelewice (czwartek)
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wiadczenie uczestnika:
1. Zapozna em si  z Warunkami uczestnictwa w szkoleniu i je w ca ci akceptuj .
2. Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej
Karcie zg oszeniowej, w celach zwi zanych z niniejszym szkoleniem, zgodnie z Ustaw
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
922).
3. Wyra am zgod  na publikacj  fotografii z moim wizerunkiem w celach zwi zanych
z niniejszym szkoleniem.

………..…………………………………….
                 (data i czytelny podpis uczestnika)


