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Regionalne Forum Ekonomii Społecznej
(warsztat nr VI)
Jędrzejów, 20 marca 2018 r.
Karta zgłoszenia udziału
Kartę zgłoszenia udziału czytelnie wypełnioną i podpisaną należy przesłać e-mailem (zeskanowaną) na adres:
jedrzejow@sowes.pl lub przesłać pocztą tradycyjną/dostarczyć osobiście na adres: ul. Armii Krajowej 9/324
28-300 Jędrzejów. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. (41) 230-00-09 lub na adres:
jedrzejow@sowes.pl Udział w warsztatach jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Dane podmiotu/ instytucji zgłaszającej uczestnika
Nazwa podmiotu/ instytucji
adres
telefon

e-mail

Dane zgłaszanego uczestnika
imię i nazwisko

telefon

e-mail

specjalne potrzeby (prosimy o uzupełnienie)
przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności
ruchowych
specjalne potrzeby żywieniowe
inne
Oświadczenia:
1. Ja, niżej podpisana/y potwierdzam uczestnictwo w warsztatach organizowanych w ramach projektu
„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji
Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3.
Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia,
Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej, RPO WŚ 2014-2020.
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2. Jestem świadoma/y, że zgłoszenie do udziału w warsztatach nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem.
3. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia udziału dla
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji i organizacji warsztatów, monitoringu i ewaluacji
projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.). Osoby, których to dotyczy mają prawo wglądu w swoje dane i do ich poprawienia pod
adresem: Biuro Terenowe ŚOWES Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Armii Krajowej 9/324,
28-300 Jędrzejów.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez CARITAS Diecezji
Kieleckiej/Fundację Centrum Europy Lokalnej/Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, dla celów
promocyjnych związanych z realizacją projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(ŚOWES)”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
warsztatów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej CARITAS Diecezji Kieleckiej/Fundację Centrum
Europy Lokalnej/Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej lub innych przez te podmioty zarządzanych oraz
wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą mediów
tradycyjnych i elektronicznych.
6. Oświadczam, iż wszystkie podane w karcie zgłoszenia udziału dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są
prawdziwe.
7. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji dotyczących projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
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