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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

ORGANIZATOR: DOLNOŚLĄSKA ZIELONA DOLINA SP. Z O.O. 

 

Konferencja odbywa się w ramach projektu Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego 

przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych 

miejsc pracy, realizowanego w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” planu działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

IMIĘ  UCZESTNKA  

NAZWISKO UCZESTNIKA  

PESEL UCZESTNIKA  

FIRMA/ORGANIZACJA  

ADRES KORESPONDENCYJNY 
(FIRMY/ORGANIZACJI BĄDŹ UCZESTNIKA) 

 

TELEFON  

E-MAIL  
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Zgłaszam swój dział w: 

 
 

Konferencji branżowej:  
 „Zaspokajać potrzeby, czerpać zyski – marketing i sprzedaż w branży rolno-spożywczej” 
Termin: 22 października 2020 w godz. 9:00-14:00 
Miejsce: Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 
Adres: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław 

 
 

Warsztatach Zasady opracowywania strategii promocji produktów branży rolno –
spożywczej w tym produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych 
Termin: 22 października 2020 w godz. 14:00-17:00 
Miejsce: Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 
Adres: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław 

 
Uwaga! 
W Konferencji branżowej może wziąć udział dowolna ilość osób z Firmy/Organizacji,  
w warsztatach TYLKO jeden Przedstawiciel - decyduje kolejność zgłoszeń! 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konferencji oraz Polityką prywatności, 

dostępnymi na stronie www.zielonadolina.biz 

 

  

 Data i podpis 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu szkolenia w zakresie systemów jakości żywności 

wraz certyfikacją produktów regionalnych w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018 poz. 1000).  

 

  

 Data i podpis 
 

https://www.not.pl/?p=12
https://www.not.pl/?p=12
http://www.zielonadolina.biz/
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W związku z udziałem w wydarzeniu, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, ja niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Dolnośląską Zieloną 

Dolinę Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1 mojego wizerunku w związku 

z udziałem w szkoleniu w jakiejkolwiek formie i za pośrednictwem dowolnego medium. 

 

  

 Data i podpis 
 

 

 

Organizatorem szkoleń jest Dolnośląska Zielona Dolina, z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Wystawowa 1, 51-618 Wrocław; tel. 502 003 162; biuro@zielonadolina.biz; 

www.zielonadolina.biz  

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn 

od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta). W 

przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin 

szkolenia. 


