
 

 

Osoby do kontaktu: 
Aleksandra Samira-Gajny, tel.: (32) 77 40 067     asamira@slaskie.pl  
Elżbieta Kubica-Korek  tel.: (32)77 40 077 ekubica@slaskie.pl 
 
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
NA SEMINARIUM 

DLA PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
25-26 WRZEŚNIA 2017 

HOTEL META, SZCZYRK 
 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię    …………………………………………………………………………... 

Nazwisko  …………………………………………………………………………... 

Stanowisko  …………………………………………………………………………... 

Nazwa gminy  …………………………………………………………………………... 

Adres   …………………………………………………………………………... 

Telefon  …………………………………………………………………………... 

E-mail   …………………………………………………………………………... 

 

Potwierdzam uczestnictwo w SEMINARIUM: 

25 WRZEŚNIA: 

        SEMINARIUM           OBIAD              KOLACJA           NOCLEG 

26 WRZEŚNIA: 

        SEMINARIUM           OBIAD 

REGULAMIN UCZESTNICTWA: 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Dla osób zainteresowanych zostanie zarezerwowany przez 

Organizatora 1 nocleg (25/26 września). W przypadku pobytu z noclegiem Uczestnik jest 

zobowiązany do uiszczenia opłaty za pokój (200 zł za pokój jednoosobowy, 285 zł za pokój 

dwuosobowy). Płatność powinna zostać dokonana przed rozpoczęciem seminarium. Parking jest 

bezpłatny. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 13 września br. poprzez przesłanie skanu wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego na adres: asamira@slaskie.pl. Uczestnictwo w seminarium zostanie 

potwierdzone przez Organizatora wyłącznie drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo 

do zmian w programie seminarium. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie 

w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji 

zgłoszeń.    

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w seminarium dla 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.  

………………………………… 
podpis uczestnika 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).  
 

………………………………… 
podpis uczestnika 
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Zgodnie z art. 24 ww. ustawy informujemy, iż: 
 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa 
Śląskiego/Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach (40-037), ul. Ligonia 46; 

 Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i udziału 
w seminarium; 

 Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy 
o ochronie danych osobowych; 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;  

 Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w seminarium. 
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