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FROMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

na wyjazd studyjny w ramach projektu 

pn.: „Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje  

i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego”  

w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego  

Województwa Łódzkiego na 2021 rok 

 

Data: 08-10.10.2021r. 

Miejsce: Gościniec „Nad Wartą” w Uniejowie. 

Cel wyjazdu: Wymiana doświadczenia i dobrych praktyk oraz poznanie metod pracy w innej 

orkiestrze wraz z opracowaniem wspólnie nowych utworów połączonych z efektywnym 

wykorzystaniem czasu na zwiedzanie atrakcji turystycznych województwa łódzkiego  

i aktywnego wypoczynku dla członków orkiestr z terenu Gminy Warta oraz powiatu 

sieradzkiego. 

 

 

 

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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Oświadczenia i zgody:  

 

 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. 

 

 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) 
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