
 
Szkolenie dla dyrektorów i głównych księgowych samorządowych instytucji kultury  

oraz pracowników samorządowych zajmujących się sprawami kultury w województwie lubuskim 
 

ZGŁOSZENIE 

imię i nazwisko___________________________________________________________________________________ 

stanowisko______________________________________________________________________________________ 

nazwa instytucji __________________________________________________________________________________ 

adres __________________________________________________________________________________________ 

NIP_____________________________________tel./ fax _________________________________________________ 

adres e-mail _______________________________tel. kom. uczestnika _____________________________________ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zawartych w karcie zgłoszenia w celu realizacji szkolenia i promocji Lubuskie.kultura oraz  
na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas szkolenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych Regionalnego Centrum Animacji Kultury . 

 

         _______________ 
            podpis uczestnika 

 
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014r poz. 1182 ze zm.) informuje my, że: administratorem danych 
osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, ul. Henryka Sienkiewicza 11 65-431 Zielona Góra; dane osobowe zbierane są w celu realizacji szkolenia oraz 
promocji Lubuskie.kultura; ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania 
jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. 
 

Opcje udziału /Proszę zaznaczyć właściwe/: 
 

15/16 kwietnia 2015 

                                   bez noclegów   450 zł 

 

15/16 kwietnia 2015 

       z noclegiem w pokoju 1 os.    675 zł                              z noclegiem w pokoju 2 os.     570 zł 

 

15/16/17 kwietnia 2015 

        z    noclegiem w pokoju 1 os.     900 zł                             z noclegiem w pokoju 2 os.     690  zł 

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeo: 2 kwietnia  2015 r., godz. 12.00. Prosimy o przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na 

adres mailowy: sekretariat@rcak.pl. Ilośd miejsc ograniczona. Decyduje kolejnośd zgłoszeo. Warunkiem udziału 

jest uiszczenie opłaty w terminie od  2 do 7 kwietnia 2015 r. Wraz z kartą zgłoszenia należy wysład oryginał 
załączonego oświadczenia dot. finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku rezygnacji po 2 kwietnia 
2015 r. zamawiający będzie zobowiązany pokryd 100% kosztów szkolenia.  
 

Dane do wpłaty: 
Regionalne Centrum Animacji Kultury, nr konta BZ WBK 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103 
Tytuł wpłaty: udział w szkoleniu dla dyrektorów i głównych księgowych 
 
 

 dyrektor                                                                główny księgowy  
 

                                       _________________________                                                     ____________________________          
                                       /podpis i pieczęd/                                                               /podpis i pieczęd/ 
 

 
___________________________________  dnia____________________ 

mailto:sekretariat@rcak.pl

