
                                                     
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu „Produkt lokalny Podbabiogórza” 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu 
„PRODUKT LOKALNY PODBABIOGÓRZA” 

 
 

Nazwa 
produktu 

 
 

 
 
 

 
Wartość 

produktu 
 

 

Kategoria 
produktu 

               Zabawkarstwo 

 Haft 

 Koronkarstwo 

 Bibułkarstwo 

 Rzeźba 

 Wyroby z wikliny, wyroby z łuby,  

     plecionkarstwo, wyroby z siana 

 Galanteria drewniana  

 Malarstwo 

Autor 

 

 

 

 

Kontakt 

 
Imię i nazwisko: …………………………….…………………………….. 

Adres zamieszkania : …………………………………………….……….. 

Telefon: …………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………. 



Opis 
produktu 

/Zgłaszający 
opisuje 

nawiązanie do 
tradycji, oraz 

sposób 
wykonania/ 

 

 

 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na wykorzystanie i udostępnianie 

wizerunku przez administratora danych Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze z siedzibą w Suchej 

Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, numer KRS 0000254272.  

2. Oświadczam, że jestem autorem przedłożonej do konkursu produktu lokalnego i przysługują mi do niego 

autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz akceptuje warunki w Regulaminie Konkursu. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania do materiałów 

promocyjnych, informacyjnych przez LGD „Podbabiogórze” na podstawie mojej dobrowolnej zgody. 

4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych               

w dowolnej chwili.  

6. Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.  

7. Zostałem poinformowany, że w sprawach związanych z moimi danymi będę się kontaktować ze 

Stowarzyszeniem LGD „Podbabiogórze z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, e-mail 

podbabiogorze@op.pl, tel.338744172, 667-609-609. 
 

          

                                                                                                  ………………………………… 
                  (data i podpis osoby zgłaszającej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartę zgłoszenia można złożyć osobiście w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Podbabiogórze” przy ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać 

pocztą (liczy się data stempla pocztowego), lub e-mailem na adres: podbabiogorze@op.pl do 

30 czerwca 2022 r.  
 

mailto:podbabiogorze@op.pl
mailto:podbabiogorze@op.pl

