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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do udziału w konferencji Sieciowanie produktu turystycznego w ramach Źródlanego Szlaku 

organizowanej przez  
TARNOWSKĄ ORGANIZACJĘ TURYSTYCZNĄ  

w ramach zadania publicznego: 
 „Konferencja Turystyczna „Sieciowanie produktu turystycznego w ramach Źródlanego Szlaku” - 

współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego  
 

 

………………………………..……………..                           ……………………………..    
(pieczęć gospodarstwa/instytucji)             (miejscowość, data) 
 

 
Zgłaszam uczestnictwo w konferencji w dniu 15 lutego 2019 roku tj. piątek, która 

organizowana jest w ramach zadania publicznego pn. Konferencja Turystyczna „Sieciowanie produktu 
turystycznego w ramach Źródlanego Szlaku” współfinansowanego ze środków Województwa 
Małopolskiego.  

 
Organizator Konferencji Tarnowska Organizacja Turystyczna 

 
Nazwa zadania publicznego,  
w ramach którego odbywa się 
konferencja 

Konferencja Turystyczna „Sieciowanie produktu turystycznego 
w ramach Źródlanego Szlaku” 

Okres realizacji projektu 01.02.2019 – 28.02.2019, Konferencja w dn. 15 lutego 2019 roku 
 

I DANE PODSTAWOWE 
 

1 Imię i nazwisko / nazwa 
 

 
 

2 Adres do korespondencji 
(kod, miejscowość, ulica) 

 

3 Adres emailowy 
(koniecznie), na który 
potwierdzimy przyjęcie 
zgłoszenia (ewentualnie też 
nr telefonu):  

 
 

4 Gmina z której pochodzi 
zgłaszający 

 
 

5 Chcę otrzymać zaświadcze-
nie o udziale: tak/nie 

 

 
Wypełniony formularz proszę przesłać mailem na adres: lottot@wp.pl lub na adres 
korespondencyjny Tarnowskiej Organizacji Turystycznej: ul. Rynek 7, 33-100 Tarnów w terminie do 
dnia 14 lutego 2019 roku do godz. 15:00 
 
Do formularza zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć formularz klauzuli informacyjnej dotyczącej 
zbierania danych osobowych. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń!  (wpływ formularza) 
 
Osoby do kontaktu:  Jan Czaja:                   jan.czaja@lot.tarnow.pl   | tel +48 608 42 46 60 

mailto:lottot@wp.pl


                                     Agnieszka Mazur :    a.mazur@lot.tarnow.pl    | tel         14 626 83 14 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:  

1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie 
powyżej dane są zgodne z prawdą.   

2. Zgłaszam udział w projekcie z własnej dobrowolnej inicjatywy.  

3. Wyrażam wolę uczestnictwa w konferencji w ramach zadania publicznego pn. Konferencja 
Turystyczna „Sieciowanie produktu turystycznego w ramach Źródlanego Szlaku”. 
 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele rekrutacji w tym zadania 
publicznego, zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Przyjąłem do wiadomości, że mój udział w zadaniu publicznym jest bezpłatny tzn. nie wiąże się  
z żadnymi kosztami ani opłatami po mojej stronie na rzecz zadania publicznego pn. Konferencja 
Turystyczna „Sieciowanie produktu turystycznego w ramach Źródlanego Szlaku”. 

 
5. Zostałam/em poinformowana/y, iż zadanie publiczne jest realizowane przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego.  

6. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez 
Tarnowską Organizację Turystyczną z siedzibą w Tarnowie oraz inne jednostki związane z realizacją 
zadania publicznego, dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 
konferencji pn. „Sieciowanie produktu turystycznego w ramach Źródlanego Szlaku”. 
 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 
konferencji, mogą zostać umieszczone na portalu Facebook, stronie internetowej Tarnowskiej 
Organizacji Turystycznej oraz na stronach internetowych partnerów zadania publicznego oraz mogą 
zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne, aczkolwiek jego niepodpisanie oznacza brak możliwości 
udziału w zadaniu publicznym w tym w konferencji. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń 
(istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Tarnowskiej Organizacji 
Turystycznej z siedzibą w Tarnowie z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi 
na potrzeby określone w oświadczeniu. 

 

 

…………………………………                                            ………………………………..……………………….………………. 
(miejscowość i data)                                                (pieczęć / czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

 

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” 


