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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

OPERACJA „TRADYCJA I ROZWÓJ”  

VII EDYCJA KONKURSU „SKARBY EUROPY ZAKLĘTE W SZKLE” 

 

Nazwa grupy 

 

Telefon / e-mail Lidera grupy 

 

Domowe przetwory z owoców            

(w tym owoców leśnych) 

 

Domowe przetwory z warzyw 

(w tym grzybów leśnych) 

 

Domowe przetwory mięsne i rybne 

 

 

*Uwaga! Jedna grupa może zgłosić do konkursu 1 rodzaj produktu w każdej z kategorii!  

 

PRZEPISY NA ZGŁOSZONE PRODUKTY* 
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………………………….            …………..……………………….. 

(miejscowość, data)        (podpis Lidera)    
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KARTA ZGŁOSZENIA - OPERACJA 

„TRADYCJA I ROZWÓJ”  

KONFERENCJA 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa grupy / Instytucja: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania / pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Telefon / e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………, ……………….    ………………………………………. 

(Miejscowość i data)      (Podpis uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie do dnia 15 września 2018 r. 

Kartę można wysłać poprzez:  

1) E-mail: a.naumczyk-szalaj@wmirol.org.pl  

2) Fax: 089 535-48-43 

3) Listownie: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43A,  10-410 Olsztyn 

mailto:a.naumczyk-szalaj@wmirol.org.pl
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W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy o zapoznanie się z 
informacjami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ dla uczestników operacji „Tradycja i Rozwój” 
oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udział w operacji 
„Tradycja i Rozwój”. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji operacji „Tradycja i Rozwój”, zgodnie z RODO.  

 

 

…………………………, ……………….    ………………………………………. 

(Miejscowość i data)      (Podpis uczestnika) 

         
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 
Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji operacji „Tradycja i Rozwój” w postaci 

zdjęć, filmów i nagrań. Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach 

reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z realizacją operacji „Tradycja 

i Rozwój”. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie 

internetowej, w social mediach, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach oraz materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i 

terytorialnie rozpowszechniania wizerunku. 

 

 

…………………………, ……………….    ………………………………………. 

(Miejscowość i data)      (Podpis uczestnika) 

 


