
                                                     
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Działanie 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, 
niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Konkurs pn. Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego w 2017 r. 
 
1. Nazwa gospodarstwa agroturystycznego: 
................................................................................................................................................... 
2. Dane właściciela gospodarstwa: 
- imię.......................................................................................................................................... 
- nazwisko................................................................................................................................... 
3. Adres gospodarstwa: 
Miejscowość................................................................................................................................ 
ul.........................................................................nr domu......................................................... 
kod pocztowy, poczta................................................................................................................. 
gmina..............................................................powiat................................................................ 
tel/fax......................................................................................................................................... 
e-mail:....................................................................................................................................... 
strona internetowa www............................................................................................................ 
4. Adres zamieszkania właściciela (jeżeli jest inny niż gospodarstwa): 
Miejscowość................................................................................................................................ 
ul.........................................................................nr domu......................................................... 
kod pocztowy, poczta................................................................................................................. 
gmina..............................................................powiat................................................................ 
5. Charakterystyka gospodarstwa: 
Liczba pokoi...................liczba miejsc noclegowych................................................................... 
Zakres świadczonych usług w gospodarstwie (co jest faktycznie realizowane np. przejażdżki bryczką, 
spływy kajakowe, imprezy okolicznościowe, wędkowanie, wypożyczanie rowerów itp.) 
6. Zgłaszam udział w konkursie pn.: 
Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego w 2017 r. 
 
7.Wyrażam zgodę na upowszechnianie moich danych osobowych, publikacji zdjęć dotyczących mojego wizerunku i mojego gospodarstwa, 
informacji dotyczących mojego gospodarstwa agroturystycznego w celach promocyjnych , na potrzeby realizacji konkursu oraz do bazy 
gospodarstw agroturystycznych zamieszczonej na stronie internetowej LODR zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
29.08.1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz na wykonywanie autorskich praw zależnych poprzez opracowania, przeróbki i adaptację tekstów 
zawartych w Ankiecie Informacyjnej, przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 
Jednocześnie zostałem poinformowany o prawie dostępu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych. 

 
 
 
Data   ........................................   czytelny podpis  ............................................................ 
 
Uwaga! 
Wypełniony formularz należy przesłać lub dostarczyć do dnia 4 sierpnia 2017 r. na adres: 
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów 
lub: e-mailem: sekretariat@lodr.pl; fax: 68 385 28 68. 

 

mailto:sekretariat@lodr.pl

