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БЛАНК ЗАЯВКИ 

Кулінарний майстер-клас 

 

ТЕРМІН: 11–12.08.2021 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ МАЙСТЕР-КЛАСУ: 

Музей млинарства та села «МЛИН» 

вул. Фабрична, буд. 12, 38-700 Устрики-Долішні 

 

Ім’я та прізвище учасника/ці  

Контактний телефон  

Адреса e-mail  

ПРОЖИВАННЯ: 11/12 серпня 2021 р.     ТАК                        НІ                       (будь ласка, виберіть) 

Побажанні до харчування 

(вегетаріанське, безглютенове 

меню, інші — будь ласка, вкажіть) 

 

У разі подання заявок особами з різним ступенем інвалідності, будь ласка, вкажіть набір 

необхідних послуг, які ми ймовірно могли б забезпечити: 

□ Простір, адаптований для осіб із фізичною інвалідністю □ Альтернативні форми 

матеріалів □ Надання допоміжної системи для покращення комунікації та прослуховування 

□ Забезпечення сурдоперекладу 

□ Інші, які?............................................................. 

Я, що нижче підписався/лась, даю згоду на: 

1. Обробку моїх персональних даних, що містяться в заявці, з метою, пов’язаною з 

організацією майстер-класу, відповідно до вимог закону від 29 серпня 1997 року «Про захист 

персональних даних» («Законодавчий Вісник» від 2015 року поз. 2135 зі змінами та 

доповненнями). 

2. Публікацію мого зображення (необмежену за часом) у формі: фотографій, зроблених під 

час майстер-класу. 

3. Поширення вищезазначених матеріалів під час діяльності, яку здійснює Асоціація 

«Pro Carpathia», в інформаційно-рекламно-освітніх цілях. 

 

Підпис (розбірливий) учасника .................................................................................. 

 

Контролером Ваших персональних даних є Асоціація розвитку та промоції Підкарпаття 

«Pro Carpathia», зареєстрована в м. Жешув за адресою: Ринок, буд. 16/1, 35-064, м. Жешув, 

NIP 8133343915, тел. 17 852 85 26, www.procarpathia.pl, e-mail:info@procarpathia.pl 

 

ПРИМІТКА: участь у майстер-класі, проживання та харчування є безплатними; доїзд до 

місця проведення заходу своїм коштом. 
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Заповнений бланк заявки треба надіслати до 5 серпня 2021 р. на адресу електронної пошти: 
lidia@procarpathia.pl або доставити особисто до Асоціації «PRO CARPATHIA», 35-064, 
м. Жешув, вул. Ринок, буд. 16/1. 
 
Кількість місць на майстер-класі обмежена, під увагу береться порядок надходження 
заявок! 

mailto:lidia@procarpathia.pl

