
FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

  

na cykl 6 szkoleń praktycznych w ramach projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona 

alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania 

bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-

Greifswald”  

Organizatorzy: Federacja Zielonych GAJA, Landkreis Vorpommern-Greifswald  

Daty szkoleń: 31.03.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 19.05.2021,  

02.06.2021, 16.06.2021, godzina 10:30 – 16:00   

 

Miejsce: Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej Szczecińskiej, ul. Graniczna 31  
  

Imię i nazwisko    

Nazwa Instytucji    

Stanowisko/funkcja    

Telefon    

E-mail    

Szczególne potrzeby (np. posiłek 

wegetariański/osoba niepełnosprawna)  
  

  

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail 

aneta.kozlowska@gajanet.pl lub faxem +48 91 489 42 32  

do dnia 18.02.2021 r. 

  

Jednocześnie informujemy, iż liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Prosimy o zabranie maseczek.  

Płyn do dezynfekcji rąk zostanie zapewniony przez organizatora szkoleń.  

  
Ze względu na sytuację epidemiczną oraz ewentualne wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, 

uniemożliwiających przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych, zostaną one zorganizowane on-line,  

o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.  

  
Wraz ze zgłoszeniem wyrażam zgodę na następujące działania w zakresie przetwarzania moich danych osobowych:  

1. Dane wprowadzone w formularzu będą przetwarzane przez Federację Zielonych GAJA (imię i nazwisko, instytucja, adres e-mail) i 

zostaną zamieszczone na listach uczestników, a dane kontaktowe (tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail) mogą zostać wykorzystane do 

przesłania materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, a także, w razie potrzeby, zostaną udostępnione do celów rozliczeniowych 

Urzędowi Wojewódzkiemu oraz Programowi Współpracy (INTERREG Va).  
2. W trakcie wydarzenia mogą być robione zdjęcia i/lub filmy, które zostaną opublikowane w celach promocyjnych lub informacyjnych 

projektu pt. „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w 

celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald”. Poprzez 

rejestrację wyrażają Państwo zgodę, aby zdjęcia wykonane w ramach tego wydarzenia wykorzystane były przez Federację Zielonych 

GAJA w materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz na stronie internetowej projektu (http://aleje-alleen-pomerania.eu) oraz jeśli 

to konieczne, przez Instytucje Programu Współpracy w ramach promocji.  

    

Data, miejsce                 Podpis  

………………………………………………….                        ……………………………………………….  
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REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-CoV-2  
dla uczestników szkoleń praktycznych w ramach projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako 

korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa 

zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald 31.03.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 19.05.2021,  

02.06.2021, 16.06.2021 

 

 Podczas uczestnictwa w stacjonarnych szkoleniach praktycznych obowiązują następujące zasad bezpieczeństwa 

rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia RP:  

1. w przypadku niemożności zachowania dystansu społecznego 1,5 m konieczne jest zasłonięcie ust i nosa 

maseczką ochronną,  

2. dezynfekowanie rąk przed oraz po każdym posiłku (środek do dezynfekcji zapewnia Organizator),  

3. w trakcie pobytu w sali szkoleniowej stosujemy się do obostrzeń wynikających z miejscowych regulaminów.  

 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest podpisanie poniższego oświadczenia każdorazowo przed szkoleniem:  

  

OŚWIADCZENIE1  
  

Ja, niżej podpisana/y _________________________________________, nr telefonu: __________________________*  

Oświadczam, że:  

1. według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia, nie jestem 

zakażony/a wirusem SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i nie 

występują u mnie żadne niepokojące objawy infekcji;  

2. w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez Federację Zielonych 

„GAJA” wystąpią u mnie objawy COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe 

miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Federację Zielonych „GAJA” na adres mailowy: 

fzbiuro@gajanet.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg obowiązujących regulacji epidemiologicznych;  

3. wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych 

Federacji Zielonych „GAJA”, w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do 

dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim 

kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i 

zwalczania SARS-CoV-2;  

4. zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych osobowych jest Federacja Zielonych „GAJA” z siedzibą 

w Szczecinie 70-374, ul. 5 Lipca 45, która przetwarza dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 

1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

374 z późn. zm.) – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: fzbiuro@gajanet.pl, tel.: +48 91 489 42 33);  

5. znane są mi ogólne zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie 

przestrzegać zapisy Regulaminu bezpieczeństwa dla uczestników szkolenia w dniu 03.02.2021 r.;  

6. jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.  

  

__________________________________________  

    

  

  

                                       c zytelny podpis uczestnika   szkolenia   
  

1 
  podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu   


