
 

 

 

II Mini Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 
obszaru Lokalnej Grupy Działania 

   

Organizator : Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 

Data i miejsce turnieju :  

 23 listopada 2019 r. godz. 11:00  – świetlica wiejska w Dolnej Grupie – gmina Dragacz  
 

Konkurencje:   

 Kulinaria. Zupa  

 Artystyczna. Forma dowolna – max 5 minut  

 Wystrój stoiska - Stół ( wym. 120 x 80)  + 2 krzesła – forma dowolna  

 

Dane zgłoszeniowe: 
 
Nazwa KGW 
 

 

Miejscowość, gmina  

Imię i nazwisko  
osoby do kontaktu  

 

kontakt  

Kilka słów o KGW (od 
kiedy istnieje, ilu liczy 
członków, co robi itp.)  

 

 Opis potrawy (forma wykonania, produkty itp.) 

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 Opis formy artystycznej 
________________________________________________________________________________ 

 Potrzebne wyposażenie  (mikrofon, laptop, rzutnik itp.) 
_______________________________________________________________________________ 

 Liczba osób występujących na scenie _____________ 

 Ogólna liczba osób reprezentujących KGW podczas II Mini Turnieju KGW 

 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 listopada 2019 r. ( piątek ) do godz. 12:00. 
Wypełniony i podpisany formularz można przynieść osobiście do biura LGD lub przesłać na e-mail: 
lgdswiecie@op.pl lub fax (52)3301832 (oryginał należy przekazać do LGD najpóźniej w dniu turnieju)   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Gminy 

Powiatu Świeckiego” w Świeciu przy ul. Chmielniki 2b w celu realizacji Projektu pt. „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i animację” na okres rozliczenia projektu, tj. do 31-12-2028 r. (Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

(Dz. U. nr 90 z 2006 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego 

wizerunku przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu przy ul. Chmielniki 

2b w celu promocji zadania „II Mini Turniej Kół Gospodyń Wiejskich” oraz do realizacji ww. Projektu 

na okres jego rozliczenia, tj. do 31-12-2028.     

   data                  podpis    

mailto:lgdswiecie@op.pl

