
      

 

Formularz zgłoszeniowy  
na konferencję pn. 

 „Profesjonaliści w NGO - standaryzacja w rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku w 
województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, świętokrzyskim 

i podkarpackim" 
 organizowaną w ramach projektu pn. „Profesjonaliści w NGO - podnoszenie kompetencji 
pracowników i liderów działających w Polskim Związku Niewidomych w województwach: 

zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim” 
 

w dniu 15-16 grudnia. 2017 r., w godzinach  11:30 -17.30.  

Miejsce: HOTEL HOMER, ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz 

Imię i Nazwisko  

 Instytucja/organizacja 
 

Stanowisko 
 

Adres 
 

Telefon kontaktowy 
 

E-mail 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji i rozliczenia zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 z późn.zm.) 

Konieczne zapewnienie noclegu w dniu 16. grudnia/17. grudnia  tak  nie 

 Wyjazd przed kolacją w dniu 15 grudnia  tak  nie 

Wyjazd  po obiedzie w dniu 16 grudnia  tak  nie 

 

 

 

 



Przyjmuję do wiadomości, że udział w konferencji jest równoznaczny z wyrażeniem zgodę na umieszczenie 

wizerunku mojej osoby na zdjęciach oraz filmach, zrobionych podczas projektu . „Profesjonaliści w NGO - 

podnoszenie kompetencji pracowników i liderów działających w Polskim Związku Niewidomych w 

województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i 

podkarpackim” do celów projektowych i promocji FIO, MPiPS i PZN OZ oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 922).   

Dane osobowe w zakresie przedstawionym w niniejszym formularzu zbierane są w celu zorganizowania 

i obsługi spotkania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wglądu w swoje dane i prawo do ich 

poprawiania.  

Warunkiem potwierdzającym udział w konferencji jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza 

zgłoszeniowego na adres e-mail: pznoz@o2.pl, lub fax: 91 433 8338 do dnia 11 grudnia .2017 r., do 

godziny 15:00 

Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z konferencją jest Anna Okupińska – 

tyflopedagog, kierownik projektu, tel. Kom. 721 270 840 lub 91 433 8338 w godz. 7.30-13.00 (w pon., wt., 

czw. pt.) 

Projekt pn. „Profesjonaliści w NGO - podnoszenie kompetencji pracowników i liderów działających w 

Polskim Związku Niewidomych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-

pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim” realizowany jest w ramach programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich - priorytet 4 Silne organizacje pozarządowe, Zad. 1 Zwiększanie kompetencji organizacji 

obywatelskich  ze środków do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej . 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
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