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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Umowa realizowana jest w ramach projektu „Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 2017 rok”  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

w Województwie Mazowieckim  

pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego 

EDYCJA 2017 

 

ZGŁASZAJĄCY ……………………………………………………………………………. 

 

1. Nazwa zgłaszanego zespołu,  dane teleadresowe, organ prowadzący  

 

.................................................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Syntetyczny opis orkiestry (status prawny, skład)   

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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z dnia ……………………….. 

 

4. Syntetyczny opis działalności w 2015, 2016 i 2017 roku (występy, nagrody)  

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

5. Rekomendacje i opinie  

 

.................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 
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Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie 

prowadzenia i realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że 

zostałam/em poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 

……………………………………….                             

Data i czytelny podpis zgłaszającego/przedstawiciela organu prowadzącego       

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie we 

wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.  

 

……………………………………………… 

Data i czytelny podpis kierownika zgłaszanego zespołu  

 

Administratorem tak zebranych danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest: 

Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

Dane będą przetwarzane do celów przeprowadzenia konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, a udostępnianie ich nie 

jest przewidywane. 

 

Oświadczenie uczestnika: 

Oświadczam, ze przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie. 

 

............................................................... 

Data i czytelny podpis kierownika zgłaszanego zespołu  


