Ankieta zgłoszeniowa do udziału w Festiwalu
„Wieś Pełna Skarbów”
Deklaruję wzięcie udziału w Festiwalu „Wieś Pełna Skarbów”
organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 21 września 2019 roku (sobota)
w Domu Ludowym w Grojcu
(Grojec, ul. Główna 1).
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe
Numer telefonu
Adres e-mail
UWAGA! W czasie trwania jednej sesji warsztatowej można wziąć udział tylko w jednym warsztacie.

Zgłaszam się do udziału w następujących warsztatach:
(proszę wstawić X w odpowiedniej kratce, bądź cyfrę 1 i 2*)
21 września 2019

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa warsztatu
Kwiaty papierowe
(Prowadzenie: Jadwiga Duchnicka)

Dzwoneczki ze sznurka
(Prowadzenie: Ewelina Zaręba)

Ikona techniką transferu błonowego
(Prowadzenie: Małgorzata Wabik)

Decoupage na kuli
(Prowadzenie: Ewa Wilczak)

Breloczki makramowe
(Prowadzenie: Beata Piela)

I sesja
(10:00-13:00)

21 września 2019

Lp.
Nazwa warsztatu
6.

II sesja
(13:30-16:30)

Powertex
(Prowadzenie: Agnieszka Ziółkowska)

7.

8.

Bransoletka na krośnie
(Prowadzenie: Barbara Musiał)

Filcowanie na sucho
(Prowadzenie: Justyna Wróbel-Mikołajczyk)

9.

Ceramika artystyczna
(Prowadzenie: Zdzisław Wójcik)

10. Masa solna dla dzieci
(Prowadzenie: Małgorzata Wabik i Ewa Wilczak)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej na
potrzeby realizacji Festiwalu Wieś Pełna Skarbów 2018r.
(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).
Oświadczam również, że wyrażam zgodę na wykorzystanie fotografii wykonanych podczas
Festiwalu, a zawierających mój wizerunek, przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły”
w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
…...................................................
Podpis uczestnika warsztatów

* Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na warsztatach osoby, które chcą wziąć udział w dwóch różnych warsztatach,
przy wypełnianiu karty zgłoszeniowej proszone są o zaznaczenie przy danym warsztacie cyfrą 1 – warsztat,
w którym chcą wziąć udział oraz cyfrą 2 – warsztat opcjonalny (odbywający się w innej sesji), w którym będzie
możliwość wzięcia udziału w przypadku wolnych miejsc.
Osoby, które wskażą dany warsztat jako drugi w kolejności (oznaczony cyfrą 2) będą umieszczone na liście
rezerwowej według kolejności zgłoszeń.

