„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Markowy Produkt Turystyczny jest współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za treść materiału informacyjnego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Instytucją Zarządzającą jest
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na konsultacje indywidualne i szkolenia
w zakresie tworzenia produktów turystycznych w ramach projektu współpracy pt. Markowe
Produkty Turystyczne realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020
KARTA ZGŁOSZENIA
DANE UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko/nazwa
podmiotu:
Osoba reprezentująca
Gmina:
Telefon:
Adres e-mail:
Deklaruję aktywny udział w:

Planowany termin

Spotkaniu rekrutacyjnym (1 dzień Kurzętnik)

lipiec 2018

Konsultacjach indywidualnych ofert produktów
turystycznych

lipiec-sierpień 2018

Wykładzie i warsztatach – tworzenie produktów
turystycznych (2 dni) Dworek Sople, Gmina Małdyty

wrzesień 2018

Wykładzie i warsztatach – opracowanie szkieletowych
produktów turystycznych (2 dni) Dworek Sople, Gmina
Małdyty

październik 2018

podpis

Warsztatach z przygotowania do sprzedaży ofert produktów listopad 2018
turystycznych (2 dni) Dworek Sople, Gmina Małdyty
Podczas wykładów i warsztatów (wrzesień 2018, Dworek Sople, gmina Małdyty) korzystam z:
Śniadania

TAK

NIE

Obiadu

TAK

NIE

Kolacji

TAK

NIE

Noclegu

TAK

NIE

Proszę o posiłki wegetariańskie

TAK

NIE

Produkt turystyczny- jest zbiorem dóbr i usług, z których turyści korzystają, i które są dla nich szczególnym
przedmiotem zainteresowania podczas wyjazdu ze stałego miejsca zamieszkania.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 lipca 2018 roku mailowo, bądź złożyć osobiście na adres:
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska,
Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik, mail: biuro@lgdziemialubawska.pl .
W razie pytań proszę o kontakt: 514 154 474, 056 49 181 63.
UWAGA: KONSULTACJE I WSZYSTKIE SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel /faks: (56) 491 8163
www.lgdziemialubawska.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Markowy Produkt Turystyczny jest współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za treść materiału informacyjnego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Instytucją Zarządzającą jest
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestnicy szkoleń ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia
UWAGA: Prosimy o przedłożenie obowiązkowego załącznika nr 1, 2 i 3 wraz z kartą zgłoszenia.
Brak przedłożonych załączników 1 i 2 wyklucza z udziału w konsultacjach i szkoleniach.
* nie stawienie się na szkolenie skutkuje zwrotem kosztów szkolenia przez zadeklarowaną osobę.
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących moich danych osobowych do celów
związanych z realizacją projektu przez:
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze
3. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
4. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie
6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
7. Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych Ministerstwa Finansów w Warszawie

Data: ………………………… 2018 roku

Podpis ………………………………………

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel /faks: (56) 491 8163
www.lgdziemialubawska.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Markowy Produkt Turystyczny jest współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za treść materiału informacyjnego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Instytucją Zarządzającą jest
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia
Rodzaj produktu lub usługi turystycznej
Lokalizacja

Potencjał

Proszę wymienić główne cechy wyróżniające produkt turystyczny:
dla kogo, rodzaj aktywności turystycznej, ciekawostki, cechy
unikalne produktu (specyficzne cechy produktu np. zabytkowe
wnętrze, ciekawe elementy wyposażenia, ciekawa historia związana
z produktem, inne).

Czas dostępności
Planowane działania promocyjne

Dotychczasowe doświadczenia związane z
podejmowanymi działaniami
promocyjnymi

Potencjalni partnerzy tworzący produkt
turystyczny

Podjęte działania na rzecz komercjalizacji
produktu turystycznego

Potrzeby kreatywne dla produktu
turystycznego

Jakie narzędzia mogłyby wesprzeć promocję produktu
turystycznego np.: strona www produktu, kreacja graficzna,
opakowanie, zdjęcia, sesja zdjęciowa produktowa, ilustracje,
gadżet itp. pomysły.

…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel /faks: (56) 491 8163
www.lgdziemialubawska.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Markowy Produkt Turystyczny jest współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za treść materiału informacyjnego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Instytucją Zarządzającą jest
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) poniżej przekazujemy informacje dotyczące
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia
Lubawska, ul. Sienkiewicza 2,13-306 Kurzętnik,
3. Inspektorem ochrony danych jest Pani Dominika Najdrowska, e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl, tel.514154-474 ;
4. Jako administrator danych osobowych informujemy, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie do
celów związanych z realizacją projektu współpracy pt. Markowy Produkt Turystyczny,
realizowanego w ramach poddziałania 9.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020,
w tym:
a. dokumentowania przeprowadzonych konsultacji indywidualnych, wykładów i warsztatów,
b. ewaluacji ww. projektu,
c. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych oraz zobowiązań wynikających z umowy
o przyznaniu pomocy dla ww. projektu.
5. Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Ziemia Lubawska, polegający na prowadzeniu jego działalności statutowej.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym
imieniu.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie aktualny cel, dla którego są przetwarzane lub
do momentu, kiedy podstawą będą inne przepisy prawa. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą
przetwarzane do momentu ich przedawnienia, tzn. upływu terminu wynikającego z kodeksu cywilnego.
Następnie Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
9. Jako osobom fizycznym, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania,
żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym
są zbierane.
11. W przypadku niepodania danych, Pani/Pana udział w ww. projekcie współpracy nie będzie możliwy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w KARCIE ZGŁOSZENIA, dla potrzeb
niezbędnych do udziału w ww. projekcie współpracy, zgodnie z RODO.

……………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel /faks: (56) 491 8163
www.lgdziemialubawska.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Markowy Produkt Turystyczny jest współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za treść materiału informacyjnego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Instytucją Zarządzającą jest
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załącznik nr 3 do karty zgłoszenia
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a
………………………………………………………………………….............................................................
wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku podczas realizacji projektu współpracy pt. Markowy
Produkt Turystyczny realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte PROW 2014-2020 w postaci zdjęć, filmów i nagrań
przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska. Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego
wizerunku w celach promocyjnych realizację ww. projektu. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy
rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronach internetowych i fanpage na Facebooku Lokalnej Grupy
Działania Ziemia Lubawska.
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania
wizerunku.
…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel /faks: (56) 491 8163
www.lgdziemialubawska.pl

