
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU  

w  Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000  
(w treści jako Szkoła AEE) 

Imię i nazwisko albo nazwa:  

Adres zamieszkania albo siedziby firmy:  

NIP: Regon: 

Tel. kontaktowy: E-mail: 

Uzasadnienie uczestnictwa (kilka zdao, wyjaśniających 
dlaczego chce Pani/Pan wziąd udział w Szkole AEE) 

 

Czy jest Pani/Pan związany z Obszarem Natura 2000? 
Jeśli tak to w jaki sposób i z jakim? 

 
 
 
 

Czy zgłoszenie chęci udziału w Szkole AEE jest 
związane z zamiarem rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej? 

    Tak                                                Nie 

Czy Pani/Pan zgłasza chęd udziału w Szkole AEE jako: - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej? 
 
- osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą  
(samozatrudnienie)? 
 
- osoba prowadząca działalnośd w zakresie  
rolnictwa lub rybołówstwa? 
 
- osoba prowadząca gospodarstwo agroturystyczne? 
 
- przedsiębiorca?  
 
- inna forma (podad jaka) …………………………………………..…………. 
 
………………………………………………………………………………….………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Potwierdzam gotowość uczestnictwa w poszczególnych modułach Szkoły AEE 
(Deklarując uczestnictwo w poszczególnych modułach proszę upewnid się, że będzie to dla Pani/Pana możliwe w 

podanych w zaproszeniu terminach) 

 Tak         Nie 

Nr 1: Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej w obszarze Natura 2000 (2 dni)  
 

Nr 2: Metodyka prowadzenia zajęd w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji 
ekologicznej + wizyta studyjna w dwóch prężnie działających gospodarstwach zajmujących się 
edukacją ekologiczną (2 dni)  

 

Nr 3: Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze (3 dni) 
 

 

Oświadczam, że  

1. w przypadku jeśli zostanę zakwalifikowany(a) do Szkoły AEE, a z jakichś przyczyn nie będę mógł/mogła wziąd  
w niej udziału, powiadomię organizatora tj. Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w formie pisemnej  
(e-mail: wojciecffundacja@gmail.com) lub telefonicznej (12/ 631 57 31), najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem 
danego modułu. Przyjmuję do wiadomości, że brak takiego powiadomienia może spowodowad obciążenie mnie 
częścią kosztów Szkoły AEE, 

2. zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Szkole AEE i spełniam kryteria rekrutacyjne  
w nim zawarte, 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 
oraz/lub upoważnioną instytucję. Potwierdzam znajomośd prawa do dostępu do treści swoich danych i ich 
zmiany (zgodnie z przepisami ust. z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: Dz. U. nr 101 z 2002r. 
poz. 926 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji, 
bieżącej działalności, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu, są prawdziwe i jestem pouczony oraz świadomy 

odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych oświadczeo i odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w majątku Projektodawcy na skutek 

działania w zaufaniu do treści wynikającej z przedmiotowych informacji. 

 

…………………………….…………….. 

Data i podpis Wnioskodawcy 
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