
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Projekt "Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz doposażenie Orkiestry Dętej" współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007 – 2013. 

Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach 

w ramach projektu  

„Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz doposażenie Orkiestry 
Dętej” 

 
Formularz zgłoszeniowy prosimy  dostarczyć  na adres: 

Gmina Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko pokój nr 33 

Formularze przyjmowane będą do dniach  20.11.2014-25.11.2014r. 

 lub w dniu 21.11.2014r do Remizy OSP w Dobromierzu w  godz. 18:00-20:00 

 

 
Deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie:  

„Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz doposażenie Orkiestry Dętej” 

W przypadku zakwalifikowania się do projektu zobowiązuję się do wypełnienia dokumentacji 
dostarczonej przez Realizatora projektu, Gminę Kluczewsko, a także uczestnictwa w zajęciach na 
które się zgłosiłem/am. 
 

Dane uczestnika/czki: 

1. Nazwisko i Imię   

2. Adres e-mail  

3. Telefon  

4. Adres do korespondencji /ulica, 

miejscowość, gmina, kod/ 

 

5. Wiek/PESEL  

6. Nazwa organizacji/ miejsce 

zatrudnienia/szkoła itp. 

 

 

 

Deklaruję chęć uczestnictwa w warsztatach: 

Warsztaty muzyczne-nauka  gry na instrumentach dętych i perkusyjnych.  

Deklaracja 

• Zgadzam się by dane umieszczone w tym formularzu zgłoszeniowym mogły być udostępnione 
zespołowi realizującemu projekt oraz instruktorom. 

• Zgadzam się na wykorzystanie przez Gminę Kluczewsko zdjęć z moim wizerunkiem 
zrobionych w trakcie szkoleń w celu promocji projektu.  

 
Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Gminę Kluczewsko do celów sprawozdawczych, rekrutacji, monitoringu oraz 

ewaluacji w ramach realizacji projektu pn. „Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz doposażenie Orkiestry Dętej”. 

 Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). 

 

 

Data wypełnienia formularza: _______________                              Podpis*:______________________________ 

 

 

 
*W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny 


