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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu kulinarnego  

dla Kół Gospodyo Wiejskich (z terenu LGD) 
 

Formularz zgłoszeniowy  

na konkurs kulinarny dla Kół Gospodyo Wiejskich  
(z terenu LGD „Lider Pojezierza”)  

„Najsmaczniejsza potrawa klasztorna” 

 organizowany podczas wydarzenia kulturalnego  

pn. „Agapa Klasztorna, festiwal smaków – budowanie więzi społeczności 

lokalnej” 
 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnid czytelnie, podpisad i wysład do organizatora mailem 

strategia@bierzwnik.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 

73-240 Bierzwnik lub dostarczyd osobiście do siedziby Urzędu Gminy Bierzwnik w terminie do 

01.07.2019 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). 

 

1. DANE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 
- nazwa KGW .....................................................................................................................................  

-  imię i nazwisko przewodniczącej  ....................................................................................................  

- powiat  ................................................. gmina  ................................................................................  

- adres siedziby  .................................................................................................................................  

- numer telefonu osoby do kontaktu  ...............................................................................................  

- adres e-mail  ....................................................................................................................................  

2.  NAZWA PREZENTOWANEJ POTRAWY  ..........................................................................................  
 

3. OPIS POTRAWY (przede wszystkim: związek z regionem, wykorzystywane produkty lokalne,  

sposób przyrządzenia, itp.)  ..................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

   (data)                                                                                                         (podpis osoby zgłaszającej) 

http://www.bierzwnik.pl/
http://www.bip.bierzwnik.pl/
mailto:strategia@bierzwnik.pl
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5. OŚWIADCZENIA 
 

a) Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz Regulaminem 

konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyo Wiejskich (z terenu LGD) organizowanego podczas 

wydarzenia kulturalnego pn. „Agapa klasztorna, festiwal smaków – budowanie więzi 

społeczności lokalnej” i akceptuję jego postanowienia. 

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

            (data)                                                                                                 
 
 

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

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

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

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

 
                                                                  (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania KGW) 

                 

 

b) Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Gminę Bierzwnik poprzez 

upowszechnianie zdjęd i materiałów filmowych na dowolnym polu eksploatacji. Jednocześnie 

oświadczam, że posiadam prawa autorskie i majątkowe do przekazanych przeze mnie fotografii 

i nikt nie będzie wnosił roszczeo w sprawach autorstwa. 

 

            ...................................................  
                               (data) 

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

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

 
                                                            (podpisy osób reprezentujących KGW podczas konkursu) 

 

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, 

poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

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

                    (data)                                                                                                           .…………………………………………… 
                                                                                                                           (podpis osoby zgłaszającej) 

 

                          


