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KOMUNIKAT
Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej uprzejmie
informuje, że w miesiącach październik – grudzień 2014 roku w miejscowości
Janowice i w miejscowości Rzuchowa na terenie Gminy Pleśna zostaną
przeprowadzone bezpłatne szkolenia w zakresie szycia i zdobienia haftem płaskim.
Szkolenia te prowadzone są w ramach operacji pn. „Organizacja i przeprowadzenie
szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikacje mieszkańców LGD Dunajec – Biała
w zakresie szycia i zdobienia haftem płaskim obrusów, serwet, stor, zasłon oraz
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, kreowania rynku zbytu
i pozyskiwania klientów.” realizowanej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania Dunajec-Biała poprzez działanie Małe projekty.
Szkolenia są bezpłatne, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc
jest ograniczona i wynosi 30 osób.
Organizatorzy zapewniają: prowadzących, materiały i narzędzia, serwis kawowy,
dwanaście 5-godzinnych spotkań w popołudniowych porach w łącznym wymiarze 60
godzin.
Zapisy: do dnia 20 października 2014 roku na podstawie wypełnionego zgłoszenia
lub pod nr tel 603 99 56 10. Więcej informacji udziela Pani Barbara Zych pod nr tel
603 995 610 Formularz do pobrania na stronie www.dunajecbiala.pl lub
www.grupa.odrolnika.pl Wypełniony formularz proszę przesłać na adres: GRUPA
ODROLNIKA, 33-114 Rzuchowa 1 lub skanem na adres e-mail:grupaodrolnika@wp.pl
Serdecznie zapraszamy.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w ramach małego projektu pn
„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikacje mieszkańców
LGD Dunajec – Biała w zakresie szycia i zdobienia haftem płaskim obrusów, serwet, stor, zasłon
oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, kreowania rynku zbytu i pozyskiwania
klientów.”

Imię i nazwisko
Gmina (Ciężkowice,
Pleśna, Wojnicz,
Zakliczyn)

Ciężkowice*

Pleśna*

Wojnicz*

Zakliczyn*
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strona www, e-mail

* Proszę podkreślić właściwe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GRUPA ODROLNIKA z siedzibą
w Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z siedzibą przy ul.
Basztowa 22 w Krakowie, a także przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą przy ul.
Żelazna 59 w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją działań
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto mam świadomość przysługującego mi
prawa do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa we wszystkich dniach szkolenia zgodnie z jego programem.

……………………………………………..
Czytelny podpis
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