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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

udziału w szkoleniu pt. „Oszczędzam, nie marnuję, szanuję”, 19-20 października 2022 roku 

Szkolenie organizowane w ramach realizacji operacji pt. „Oszczędzam, nie marnuję, szanuję”  

na podstawie umowy nr WPROW-FV/12/2022  

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dane osobowe:  

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….………………………... 

2. Adres zamieszkania: 

Miejscowość…………………………………………………………………………………..…………………… 

Ulica……………………………………………………  nr domu……………….…… nr lokalu ………………. 

Poczta………………………………………………………..  kod pocztowy………………………………....... 

Gmina…………………………………………………...………………………………………………………….. 

Powiat……………………………………………..… Województwo……..…………………………………….. 

Telefon…………………………….……… e-mail……………………………………………………………….. 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i wyrażam chęć uczestnictwa 

w operacji pn. „Oszczędzam, nie marnuję, szanuję”, realizowanej przez Powiat Świdwiński z siedzibą 

przy ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-

Gospodarczych w Świdwinie z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 43/12, 78-300 Świdwin w formie udziału 

w szkoleniu pt. „Oszczędzam, nie marnuję, szanuję”.  

Znane są mi Zasady uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 
 
 
………………………………………….    …………………………………………… 
               Miejscowość, data                         (czytelny podpis)  
 
 
 
W załączeniu: 
 

1. Oświadczenie uczestnika operacji  
2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

 

 

 

UWAGA! Złożenie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w operacji 
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Informacja o zasadach uczestnictwa  

w szkoleniu pt. „Oszczędzam, nie marnuję, szanuję” 

 

1. Realizatorem operacji jest Powiat Świdwiński w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw 

Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie. 

2. Organizatorem szkolenia jest Powiat Świdwiński, zwany dalej organizatorem. 

3. Szkolenie jest wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 

Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020”. 

4. Szkolenie skierowane jest do pełnoletnich mieszkańców powiatu świdwińskiego. 

5. Udział w szkoleniu na podstawie prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszenia. Formularz 

zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl oraz www.sisg-

swidwin.pl. 

Wypełniony Formularz należy złożyć w: Starostwie Powiatowym w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16, 

pok. nr 30 (III piętro), w terminie do 12 października (decyduje data wpływu). 

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rekrutacji. 

6. Złożenie prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznacznie z 

zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu. 

7. Przewidywana liczba uczestników szkolenia – 50 osób. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób, 

o zakwalifikowaniu do grupy uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

8. Złożenie Formularza zgłoszeniowego na szkolenie wraz z załącznikami jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem „Informacji o zasadach (…)” , zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

rekrutacji na szkolenie oraz zgody na utrwalanie oraz wykorzystanie wizerunku. 

9. O wynikach rekrutacji Uczestnicy zostaną powiadomieni telefoniczne lub na podany adres e-mail. 

10. Zgłaszając swój udział w szkoleniu Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w dwóch dniach 

szkolenia. 

11. Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 października 2022 roku w godzinach 7.30.00-17.00 (w tym 

czas dojazdu). 

12. Miejsce realizacji szkolenia w promieniu do 120 km od miejscowości Świdwin. 

13. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

14. Organizator pokrywa koszty związane z organizacją, tj. transport ze Świdwina do miejsca realizacji 

szkolenia oraz transport z miejsca realizacji szkolenia do Świdwina, zakwaterowanie i wyżywienia oraz 

usługa szkoleniowa. 

15. Uczestnik ma obowiązek zwrócić koszty poniesione na jego udział w szkoleniu, gdy bez 

uzasadnionych przyczyn nie podejmie udziału w szkoleniu lub przerwie udział w szkoleniu. 

16. W trakcie realizacji szkolenia wykonana zostanie fotorelacja, zgodnie z zapisami umowy nr WPROW-

FV/12/2022 w celu udokumentowania  przebiegu szkolenia i przekazana do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Informacja o wydarzeniu wraz z fotorelacją 

w celu promocji zostanie umieszczona na stronie www.powiatswidwnski.pl. 
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