
                  

                                                                

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU   „EKOLOGIA I TRADYCJA” 

Kategoria „NAJSMACZNIEJSZE ŚWIĄTECZNE CIASTO” 

- Nosowo gm. Suchań 12 grudnia 2019 r 

organizowanego przez Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju ” w Stargardzie                                     
w ramach Kształtowania postaw proekologicznych – konkurs pn. „EKOLOGIA I TRADYCJA” 

 
Nazwa organizacji, KGW, Imię i 
Nazwisko/ 
nr telefonu do kontaktu 
e-mail 

 

Gmina zamieszkiwania/działania 
organizacji 

  
 

Nazwa ciasta 
 

 

Czy przepis dotyczy  dawnej 
receptury/tradycji rodzinnej/od ilu 
lat przekazywany 

 

Składniki  z gramaturą - 
(należy dokładnie określić 
gramaturę lub objętość ) 

 
 
 
 

Opis wykonania (należy dokładnie 
określić wykonanie) 

 
 
 
 

  
O Ś W I A D C Z E N I E  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul. Śląska 9, 73-
110 Stargard zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zadaniami w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia. Macie Państwo prawo 
żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane będą 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.  
Wyrażam zgodę na  rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z  ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( 
Dz. U. z  2017 poz. 880.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 
Zgłaszając się do konkursu i wysyłając przepis kulinarny  na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa 
majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880). 

 
 
 
________________________________     
Czytelny podpis – uczestnika konkursu 

 

UWAGA: zgłoszenie dostarczyć osobiście lub  wysłać pocztą na adres ul. Śląska 9, 73-110 Stargard lub scan wysłać           
e-mailem  na adres wir-lgd@wp.pl do 29 listopada 2019 r. (piątek)  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000880
mailto:wir-lgd@wp.pl

