Projekt „ CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie
gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” , realizowany w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast przy
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020

_______________________________________________________________________________
Formularz zgłoszeniowy udziału w konferencji

„Kierunek Młodzież - model rewitalizacji w Chorzowie"
Chorzów, 27 – 28 marca 2019r. , Hotel Focus, ul. Armii Krajowej 15
Imię i nazwisko :
Reprezentowana instytucja :
e-mail :
telefon kontaktowy :

Będę uczestniczył w konferencji :
27 i 28 marca 2019r.
wyłącznie 27marca 2019r
wyłącznie 28 marca 2019r.
proszę o zapewnienie noclegu 27 – 28 marca 2019r.
proszę o zapewnienie posiłków wegetariańskich
zgłaszam swój udział w wycieczce do kopalni Guido w Zabrzu w dniu 28 marca 2019r.
zgłaszam swoje uczestnictwo w kolacji w dniu 27 marca 2019r. w hotelu FOCUS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miasta Chorzów – miasto na prawach powiatu udostępnionych danych osobowych, w celu organizacji
konferencji „Kierunek Młodzież - model rewitalizacji w Chorzowie" (na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (…) tzw. RODO), W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do udostępnionych danych, ich poprawiania,
uzupełniania i aktualizacji.

……………………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………………..
podpis uczestnika

Zgłoszenie udziału prosimy przesłać w terminie do 22 marca 2019 roku na adres e-mail:
koczubik@chorzow.eu
Liczba miejsc ograniczona!
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg w dwuosobowych pokojach oraz wyżywienie.
Uprzejmie prosimy uczestników o powiadomienie organizatorów w przypadku rezygnacji z konferencji.
Dane kontaktowe: Biuro Funduszy Zewnętrznych UM Chorzów, Jolanta Koczubik, tel. 32 416 500 w. 429, 501 41 847
oraz Halina Bulanda, tel. 600 318 444.
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