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Das Projekt wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäi-
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Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklen-

burg-Vorpommern/Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania)   

kofinanziert.  

  

  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Webinarium III Ujednolicenie monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej 

części Zalewu Szczecińskiego  

Organizatorzy:  Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpom-
mern e.V. oraz stowarzyszenie Federacja Zielonych "GAJA” 

Data:    7 lipca 2022, 10:00-14:00  

WWW: Webinarium za pośrednictwem ZOOM (uczestnicy otrzymają link) 

Imię i nazwisko  

Nazwa instytucji  

Stanowisko / funkcja  

Numer telefonu  

e-mail  

 

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza do 05.07.2022, do godz. 18:00, na adres e-mail 

dvaneick@vla-mv.de. 

Udział jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników decyduje kolejność zgło-
szeń. 

Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo potwierdzenie drogą mailową. 

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

1. Dane wprowadzone w formularzu będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklen-

burg-Vorpommern e.V. (imię i nazwisko, instytucja, adres e-mail) i zostaną zamieszczone na listach uczestników, a dane kontaktowe (tj. 

imię i nazwisko oraz adres email) mogą zostać wykorzystane do przesłania materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, a także, w razie 

potrzeby, zostaną udostępnione do celów rozliczeniowych Programowi Współpracy INTERREG VA.  

2. W trakcie wydarzenia mogą być robione zdjęcia i/lub filmy, które zostaną opublikowane w celach promocyjnych lub informacyjnych pro-

jektu pt. „Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i 

w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina”. Poprzez rejestrację wyrażają Państwo zgodę, aby zdjęcia wykonane w ramach tego 

wydarzenia wykorzystane były przez stowarzyszenie Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V. w 

materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz na stronie internetowej projektu (https://www.vla-mv.de/) oraz, jeśli to konieczne, przez 

Instytucje Programu Współpracy w ramach promocji. 

 

Data. miejscowość      Podpis  

……………………………………………….           ………………………………………………. 

mailto:dvaneick@vla-mv.de
https://www.vla-mv.de/

