Zgłoszenie nr…………………………
(wypełnia stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA)

SKLEP ODROLNIKA ( W CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO )
1. Nazwa gospodarstwa ________________________________________________________________
2. Adres gospodarstwa_________________________________________________________________
3. Numer kontaktowy, adres e-mail _______________________________________________________
4. Imię i Nazwisko rolnika (producenta) ___________________________________________________
5. Produkt rolnictwa ekologicznego ___________ Produkt rolnictwa konwencjonalnego ____________
6. Produkt tradycyjny (wpisany na listę MRiRW) ___________ Produkt lokalny ___________
7. Nazwa owoców, warzyw, produktów zgłaszanych do sprzedaży bezpośredniej w sklepiku rolników
zlokalizowanym w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej 33-114 Rzuchowa 1A:

Inne produkty nie wymienione na liście: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Niniejszym zgłaszam chęć wprowadzania do obrotu (sprzedaży bezpośredniej) swoich własnych produktów
pochodzenia roślinnego/zwierzęcego w ramach sklepiku zlokalizowanego w Centrum Produktu Lokalnego
w Rzuchowej oraz za pośrednictwem strony internetowej www.paczkaodrolnika.pl
Zapoznałem się z Regulaminem sklepu zlokalizowanym w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej 33-114
Rzuchowa 1A i akceptuję podane warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w celach promocyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz.883).

…………………………………
Data i czytelny podpis rolnika

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać w wersji papierowej na adres Stowarzyszenie
GRUPA ODROLNIKA, 33-114 Rzuchowa 1 lub po zeskanowaniu w wersji elektronicznej na adres e-mail:
grupaodrolnika@wp.pl

Załączniki do zgłoszenia:
1. Kopia certyfikatu rolnictwa ekologicznego. (nieobligatoryjny)
2. Zaświadczenie o rejestracji gospodarstwa rolnego u Powiatowego Inspektora Nadzoru
Sanitarnego. (obligatoryjny)

UWAGA WAŻNE:
1. Produkty deklarowane przez producentów (rolników) do zbycia w sklepiku w Centrum Produktu
Lokalnego w Rzuchowej mają być do niego dostarczane przez producenta (rolnika).
2. Produkty takie jak jajka, maliny, truskawki itp. mają być przywiezione w opakowaniach
jednostkowych gotowe do sprzedaży.
3. Produkty powinny mieć też etykiety zawierające dane gospodarstwa rolnego w którym zostały
wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rolnik (producent) ponosi pełną odpowiedzialność za każdy produkt dostarczony do wprowadzenia
do obrotu.

Rzuchowa, dnia ……………………

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Ja ..................................................................................................
zam. .............................................................................................
nr dowodu osobistego…………………………………..….…...
Pesel ............................................................................................

I.
Niniejszym wyrażam zgodę, nie ograniczoną ani czasowo, ani terytorialnie, na używanie
i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z siedzibą
w Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa, dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych,
informacyjnych i innych związanych z działalnością statutową i gospodarczą stowarzyszenia, w tym
ofertą handlową związaną z prowadzonym w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej sklepikiem
lub też sklepem internetowym pod adresem www.paczkaodrolnika.pl.
II.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki,
drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz
w intrenecie itp.
Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, po akceptacji produktu końcowego.
III.
Niniejsza zgoda dotyczy również wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych na zlecenie
stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa, w szczególności
zdjęć wykonanych w moim gospodarstwie rolnym i z moimi produktami rolnymi.
IV.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących
i przyszłych), z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.
V.
Oświadczam, że udostępnienie mojego wizerunku na rzecz stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA
z siedzibą w Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa nie jest związane i nie wchodzi w zakres moich
obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

...............................
podpis

