
 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

  
  

 

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji  
"Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych.  

Dni Produktu Lokalnego"  
 

Organizatorzy: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, 

    Urząd Miejski w Sandomierzu 

Miejsce:    Hotel Basztowy, Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz 

Data:     26-28 sierpnia 2016 r. 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika 

konferencji 

 

Mail i telefon do kontaktu 

(Bezpośrednio do zgłaszanej osoby) 
 

Nazwa reprezentowanej organizacji 

lub instytucji  
(jeżeli dotyczy) 

 

 

Adres (jeżeli dotyczy - organizacji) 

Telefon / Fax 

 

Rezerwacja noclegu  
26/27 sierpnia 2016 r. 

 TAK                  NIE 

Udział w uroczystej kolacji  

26 sierpnia 2016 r. 
 TAK                  NIE 

Posiłek wegetariański  TAK                  NIE 

Wybór wizyty terenowej w dniu  
27 sierpnia 2016 r.  

(prosimy o wybranie jednej trasy) 

□ Krówka opatowska i Winnica Płochockich 

□ Inkubator przetwórczy w Dwikozach i Izba Pamięci 

Zawiszy Czarnego w Garbowie 

□ Góry Pieprzowe, Willa „Dzika Róża” i Inkubator 

przetwórczy w Dwikozach 

□ Spacer po Sandomierzu – „Spiżarnia 

sandomierska”, winnica Świętego Jakuba, PTTK 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji, monitoringu, kontroli i ewaluacji 
projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.). Administratorem danych 
osobowych w rozumieniu ustawy będzie Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. pl. Poniatowskiego 2, 27-600 
Sandomierz. Osobie, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
 

 
 

……………………            ……………………………………..…………… ……                     ……………………………     
(miejscowość)                         (data i czytelny podpis zgłaszającego się)                                         (pieczęć organizacji)   

 

Kartę zgłoszenia (najpóźniej do 19 sierpnia ) prosimy przesłać faxem na numer 15 833 34 60 

lub elektronicznie na adres: fundacja@opiwpr.org.pl  

UWAGA! Udział w konferencji jest bezpłatny. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie 
możliwość ograniczenia udziału w konferencji do 1 przedstawiciela z reprezentowanej instytucji/organizacji. 
Potwierdzenie o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie wysłane na wskazany adres mailowy.   

 

mailto:fundacja@opiwpr.org.pl

