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KARTA  ZGŁOSZENIOWA  NA  WYJAZD  STUDYJNO  –  SZKOLENIOWY         

W  ZAKRESIE  DOBRYCH  PRAKTYK  ZWIĄZANYCH  Z  OCHRONĄ  

ZDROWIA,  PROFILAKTYKĄ  ZDROWOTNĄ,  PRZECIWDZIAŁANIU  

ZJAWISKOM  PATALOGICZNYM  I  ANTYSPOŁECZNYM  

 

Niniejszym zgłaszam uczestnictwo w wyjeździe   

w terminie 5 – 7 listopada 2020 r. (woj. małopolskie) 

DANE UCZESTNIKA WYMAGANE DO UBEZPIECZENIA (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

1. Imię i nazwisko: .................................................................................................................................. 

2.PESEL: ............................................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania: ...........................................................................................................................                             

4. Dane do kontaktu: 

     Tel/faks: …….........…............….........................,           e-mail:.. .......................................................... 

      TAK 

  Członek LGD 

      NIE 

 

MERYTORYCZNE UZASADNIENIE UDZIAŁU 
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W wyjeździe studyjno – szkoleniowym mogą wziąć udział członkowie LGD Ziemi Kraśnickiej którzy 

współpracują z LGD na rzecz celów statutowych stowarzyszenia, w tym szczególności w realizacji LSR. 

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest analiza obecności na walnych zebraniach Stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz współpraca z LGD Kraśnik.  

 

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania maseczki lub przyłbicy, która będzie zasłaniała usta          

i nos podczas realizacji programu wyjazdu studyjno – szkoleniowego.  

 

 

 
 

……………………………………………………….                         
          Podpis    (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

Zobowiązuję się do poinformowania do dnia 26.10.2020 r. o rezygnacji z udziału w/w wyjeździe, a w przypadku 

niepoinformowania o rezygnacji lub poinformowania w późniejszym terminie do poniesienia faktycznych kosztów związanych    

z organizacją wyjazdu poniesionych przez Organizatora. Organizator nie obciąży uczestnika kosztami, jeżeli wskaże on osobę/y 

spełniającą/e warunki udziału w wyjeździe.  

 

 

 

 

……………………………………………………….                         
                               Podpis    (imię i nazwisko) 


