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FROMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

na warsztaty w ramach projektu 
pn.: „Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje  

i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego wśród mieszkańców powiatu 
sieradzkiego”  

w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego  
Województwa Łódzkiego na 2022 rok 

 
Data: 22-23.10.2022r. 

Miejsce: 1) Warckie Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, 2) Szkoła 

Podstawowa w Warcie / ul. Świętojańska 5, 98-290 Warta  

Tematyka warsztatów:  1) Warsztaty instrumentalne / 2) Warsztaty z buławy marszowej /  

3) Warsztaty z musztry paradnej.  

 
 

1) Dane osobowe: 
 
a) Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

b) Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….. 

c) Wiek: ……………………………………………………………………………………….. 

d) Telefon: ……………………………………………………………………………………... 

e) E-mail: ………………………………………………………………………………………. 

f) Nazwa orkiestry dętej do której przynależysz: ……………………......................................... 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
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2) Tematyka warsztatów w których chcę uczestniczyć:  
 
q Instrumentalne* (wybierając ten wariant należy dodatkowo wypełnić pkt. 3) 

         
q Buława marszowa 

 
q Musztra paradna 
 
3*) Typ warsztatu instrumentalnych na których chcę uczestniczyć:  
 
q Flet   

       
q Klarnet, saksofon 

 
q Trąbki, tenory i tuba 

 
q Instrumenty perkusyjne 
  

 
Oświadczenia i zgody:  
 

ü Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm) na 
przetwarzanie przez Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania – Przymierze 
Jeziorsko” moich danych osobowych na potrzeby działalności statutowej,  
w szczególności zgoda obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych zbieranych 
w ramach projektu „Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne 
tradycje folkloru muzycznego” za pomocą ankiet, formularzy, list obecności, zdjęć 
i innych sposobów. 
 

ü Potwierdzam, że administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 
Warta; przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawienie na 
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych; wszelkie dane 
osobowe podawane są dobrowolnie.  

 
 
 

……………………………….    ……………………………. 
            (miejscowość, data)                     (podpis osoby wypełniającej) 


