
  

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

 
  

FROMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
na 

„WYJAZD STUDYJNY NA POMORZE” 

 

1. Zgłaszam swój udział w „Wyjeździe studyjnym na Pomorze” w terminie 25 - 28 marca 2015 r.  

 

Imię i nazwisko:   _______________________________________________________ 

Adres zamieszkania :   _______________________________________________________ 

Seria i nr dokumentu tożsamości:  _________________________________________________ 

PESEL:   ________________________ 

 Telefon kontaktowy:  ________________________ 

 

2. Reprezentuję sektor rybacki/ jestem związany z sektorem rybackim*: 

 

 uprawniony do rybactwa na podstawie                          

art.4 ust.1 ustawy z 18 kwietnia  
o rybactwie śródlądowym 
 

 domownikiem w rozumieniu przepisów      

o ubezpieczeniu społecznym 
 

 zatrudniony na podstawie umowy 

o pracę przez uprawnionego do rybactwa 
 

 jestem związany z sektorem rybackim 

(uzasadnić) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Ze względu na status zawodowy lub społeczny kwalifikuję się jako*: 

 

 sektor gospodarczy                          

 

 sektor społeczny     

                      

 sektor publiczny                          

 

4. Krótkie uzasadnienie kandydatury: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w „Wyjeździe studyjnym na Pomorze” 
w dniach 25 - 28 marca 2015 r. 

6. Wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć z moim wizerunkiem oraz na wielokrotne i nieograniczone w 
czasie rozpowszechnianie tych zdjęć z moim wizerunkiem przez organizatorów szkolenia. Zgoda 
na rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie 
wykonanych zdjęć z moim wizerunkiem na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym 
określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych przez organizatorów 
imprezy. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 
lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

 

 

 

 

       ___________________                                                     ____________________________ 
                    data          podpis                    

  

* Właściwe zaznaczyć 

 

Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania  mnie na wyjazd studyjny wezmę w nim udział. 

Równocześnie zobowiązuję się do zwrotu kosztów wyjazdu w wysokości 438,50 zł w przypadku 

rezygnacji z wyjazdu na trzy dni przed jego realizacją, płatne na konto Stowarzyszenia. 

 

       ___________________                                                     ____________________________ 
                    data          podpis         


