
                                       
„„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania po-

mocy z zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Organiza-

cja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym. 

   

                                      

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU KULINARNEGO  

 w ramach operacji : „Konkurs Mały Mistrz Kuchni Regionalnej” współfinansowanej ze 

środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Ro-

zwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”. 

 

Ja, niżej podpisany(a)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

zamieszkały(a)  

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

(adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania) 

deklaruję udział mojego dziecka/podopiecznego 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

Data urodzenia dziecka………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail  

………………………………………………………………………………………………… 
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 OŚWIADCZENIE:  

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………… 

w konkursie kulinarnym  „Konkurs Mały Mistrz Kuchni Regionalnej”  ogłoszonym 

przez Fundację Esprit z Ustronia. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu kulinarnego „Konkurs 

Mały Mistrz Kuchni Regionalnej” ogłoszonego przez Fundację Esprit z Ustronia i ak-

ceptuję jego postanowienia. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organiza-

tora dla celów niniejszego konkursu, w tym:  zgodę na publikację imienia i nazwiska 

oraz miejscowości zamieszkania,  zgodę na publikację zdjęć  w mediach i na portalach 

społecznościowych i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich na rzecz Organizatora.  

4. Zostałem poinformowany, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europej-

skiej w ramach działania  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z zajęć realizowanych w ramach projektu w trakcie jego 
trwania, opiekun prawny uczestnika projektu lub wychowawca ma obowiązek przedstawić pi-
semnie powody rezygnacji. 

 

Oświadczam, że dane zawarte w złożonym przeze mnie formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą 

oraz że zostałem pouczony, iż podanie danych niezgodnie z prawdą rodzić będzie po stronie podają-

cego nieprawdziwe dane odpowiedzialność cywilną względem poszkodowanego 

 

………………………………………………………………….  

data, czytelny podpis zgłaszającego  


