
 

 
STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH 
Wydział Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 
 

Zgłoszenie udziału w Festiwalu „Ludzie dla Ludzi”  
dn. 07.09.2019 r., Chmielno, godz. 15.00-20.00 

 
 

1. Zgłoszenie udziału podmiotu w Festiwalu 

Nazwa podmiotu  

Forma prawna  

Adres do korespondencji  

 
 
..................................................................................................................................................... 

(data i czytelny podpis lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu) 

 
 

2. Informacja o sposobie udziału w Festiwalu 
(proszę uzupełnić opis lub odpowiednio zaznaczyć) 

Sposób udziału  
w Festiwalu 

□   Stoisko  

□   Prezentacja na scenie 

□   Program artystyczny 

□   Udział w konkursie kół gospodyń wiejskich na najlepsze pierogi 

□   Udział w meczu halowej piłki nożnej dla mężczyzn o godz. 11.00 

□   Udział w meczu siatkówki dla kobiet o godz. 10.00 

Inny, jaki? ………………………..…………………………………………………….……….…………………………………… 
 

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

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

 
(wypełniają tylko podmioty, które zgłosiły udział w formie stoiska) 

Stoisko 
targowe 

□ Posiadamy swój namiot o wymiarach 

(proszę podać szerokość i długość) 
 

……………………….………………..……… 

□ Będziemy korzystać z namiotu organizatora, 

potrzebujemy stoisko o wymiarach co najmniej 
(proszę podać szerokość i długość) 

 
………………………………………….……………. 

 

□ Stoisko musi mieć dostęp do prądu (proszę wymienić urządzenia na stoisku i ich moc w KW) 
 

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

 

Proszę krótko opisać tematykę stoiska…………………………………………….……...….…………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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



 

 
 
 
 

3. Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych 
 

Imię i nazwisko  
osoby do kontaktu 

 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  (RODO) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Starostę Kartuskiego z siedzibą w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1, zawartych  
w formularzu zgłoszeniowym w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego oraz 
adresu e-mail w celu usprawnienia komunikacji w procesie naboru na Festiwal „Ludzie dla Ludzi”, w 
związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. 
 
Administratorem danych osobowych jest Starosta Kartuski. W szczególności mają Państwo prawo do 
żądania od Starosty dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia.  
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych email: iod@kartuskipowiat.com.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na 
stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kartuzach: Ochrona Danych Osobowych – 
Klauzula informacyjna oraz na tablicy informacyjnej Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną i mam świadomość, że zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie. 
 

 

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

      (miejscowość i data)                                                                                    (podpis osoby wyznaczonej 

                                                                                                                                              do kontaktu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 lipca 2019 r. przesyłając podpisany i wypełniony 

formularz pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1,  

83-300 Kartuzy lub skan formularza na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl  

 

mailto:zdrowie@kartuskipowiat.pl

