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KARTA  ZGŁOSZENIOWA  UCZESTNICTWA 

 

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO W BEZPŁATNYM  CYKLU SEMINARIÓW  

 
1. Funkcjonowanie, wsparcie oraz zasady aplikowania  grup operacyjnych na rzecz 

innowacji  w kontekście działania „Współpraca”  

2. Budowa powiązań międzyinstytucjonalnych, formy powiązań partnerskich 

(zagadnienia prawno-organizacyjne, zasady zawiązywania konsorcjum 

3. Zasady rozliczeń finansowych w ramach konsorcjum  

4. Badania naukowe oraz  innowacyjne technologie  dot. produkcji i przetwórstwa 

owocowo-warzywnego 

5. Marketing dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu 

produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

Miejsce szkolenia: Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów  

DANE UCZESTNIKA (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

1. Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania: .................................................................................................................                             

3. Dane do kontaktu: 

tel.: …….........…............….........................,           e-mail:.. ........................................................ 

4. Opis prowadzonej działalności (zgodność z tematyką szkolenia)  

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

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

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

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

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

  
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby organizacji szkolenia 
w związku z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Niniejszym potwierdzam autentyczność informacji wpisanych 
w formularzu. (Za podanie nieprawdziwych danych zostaną wyciągnięte odpowiednie sankcje prawne) 

http://www.ksow.pl/
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W przypadku rezygnacji ze szkolenia  zakwalifikowany uczestnik może zostać obciążony kosztami faktycznie poniesionymi przez 
Organizatora. Organizator nie obciąży uczestnika kosztami rezygnacji, jeżeli wskaże on osobę spełniającą warunki udziału 
w szkoleniu.  

                                             
 

…….………………………………………………. 
                                                                                                Data  i czytelny podpis kandydata 

   

http://www.ksow.pl/

