
Projekt „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” 

 

 

Projekt MODRA SZKOŁA – pograniczem kultur 

– warsztaty rękodzieła ludowego 
 

PLECIONKARSTWA z korzenia sosny  
i słomy w tradycji kaszubskiej i ukraińskiej  

 

Formularz zgłoszeniowy 
 I. DANE OSOBOWE: 

 NAZWISKO I IMIĘ:  

DATA URODZENIA*:  

 MIEJSCE URODZENIA* 

 (miejscowość): 
 

 PESEL*:  

*dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

II. DANE KONTAKTOWE:  

TELEFON:  

E-MAIL:   

III. ADRES ZAMELDOWANIA/ZAMIESZKANIA 

Województwo:  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu / nr lokalu:  

Kod pocztowy:  
 

IV. ZATRUDNIENIE: 

Zawód wykonywany:  

Nazwa pracodawcy: 

…………………………………………………………..

.………………………………………………………….

..……………………………………………. 

Miejscowość:  

V. MOTYWACJA UDZIAŁU W WARSZTATACH ( Proszę krótko uzasadnić potrzebę udziału     
w warsztatach) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



Projekt „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” 

 

 

VI. zgłoszenie udziału na warsztaty warsztaty plecionkarstwa z korzenia sosny i słomy     

Termin i miejsce sesji warsztatowych:  

15 – 17 listopada 2019r.  (piątek – niedziela) 

 

 siedziba Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy  
 

UWAGA! 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane o przesłanie mailem na 

adres: sulinab@kul.org.pl niniejszy formularz zgłoszeniowy do dnia 31.10.2019 r.  

 

Przy wyborze pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń, w tym pierwszeństwo osób, które 
nie brały w tym roku udziału w warsztatach Modrej Szkoły 2019. 

 

Po otrzymaniu telefonicznej informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy o dokonanie 

wpłaty w wysokości 300,00 zł do dnia  07.11.2019.      

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe o nr: 26 1160 2202 0000 0000 4746 3115 

w tytule wpłaty należy wpisać „MODRA SZKOŁA”, imię i nazwisko                                                      
 

 

  wyrażam dobrowolną zgodę na nieograniczone czasowo, niekomercyjne wykorzystanie 
mojego wizerunku w formie fotografii i materiałów video przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy,  
zgromadzonych podczas realizacji działań projektu „MODRA SZKOŁA – pograniczem kultur - 

warsztaty rękodzieła ludowego”. Zebrany materiał fotograficzny i video będzie mógł być 
zamieszczony na stronie projektu w domenie KUL (kul.org.pl), na profilu KUL na Facebooku 

@Kaszubski.Uniwersytet.Ludowy, na kanale YouTube KUL;   

  wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie przez Kaszubski 

Uniwersytet Ludowy moich danych osobowych na potrzeby związane ze realizacją i 
prawidłowym rozliczaniem projektu „MODRA SZKOŁA – pograniczem kultur - warsztaty 

rękodzieła ludowego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na przetwarzanie tych danych przez KUL zgodnie z 
zasadami określonymi tą ustawą. Zakres danych obejmuje: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-

mail, nr PESEL,  adres zamieszkania/zameldowania. 

  Oświadczam, iż znane mi jest prawo do wglądu i poprawiania udostępnionych przeze mnie 
danych, jak również możliwość cofnięcia zgody udzielonej Kaszubskiemu Uniwersytetowi 

Ludowemu na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

   Rozumiem, że moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu 
ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością 
w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

                                                                                                                          

                                                                                    ----------------------------------------- 

                                                                                               data i podpis osoby zgłaszającej  


