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Karta zgłoszenia udziału w 

I Nadwiślańskim Forum 3 Sektora  
 23.08.2014, Kwidzyn, godz. 10.00-17.30 

Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11 listopada 13, 82-500 Kwidzyn 

Wypełnioną kartę należy przesłać mailem (skan) do 18 sierpnia 2014 r. na adres: 

fundacja@mapaobywatelska.org.pl 

  

Do dnia 18 sierpnia 2014 r. otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w Nadwiślańskim 
Forum 3 sektora. 

Udział w Forum jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów przejazdu.  
 

I. Informacje o uczestnikach/uczestniczkach Nadwiślańskiego Forum 3 Sektora: 
 
1. Dane osoby zgłaszającej się na Nadwiślańskie Forum 3 sektora 

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

Adres email  

Nazwa organizacji  

Adres organizacji  

Telefon kontaktowy organizacji  

Adres e-mail organizacji  

 

 

mailto:fundacja@mapaobywatelska.org.pl


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

II. Kwestie merytoryczne 
Zgłaszam udział w panelu w dniu 23 sierpnia 2014 roku (prosimy o wybranie jednej sesji – będą one 
prowadzone równolegle): 

1) „Podstawy rozwoju 3 sektora w województwie pomorskim” - Programy współpracy 
jako podstawowe dokumenty rozwoju sektora pozarządowego oraz system 
wsparcia 3 sektora w województwie pomorskim; 

Osoba prowadząca: Grzegorz Basarab, CIO Słupsk 

 

2) Animacja aktywności lokalnej – regranting, pożyczki, fundusze lokalne  
Osoba prowadząca: Krzysztof Urban, CAG Gniew, Paulina Kremer, Fundacja Pokolenia Tczew 

 

3) Laboratorium 3 sektora – Rady, Federacje, ciała doradcze 
Osoba prowadząca: Jerzy Boczoń, Fundacja RC Gdańsk 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania panelu w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń z Państwa 
strony. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w odwoływanym panelu zostaną poinformowane o konieczności zmiany 
tematu. 

 

III. Kwestie organizacyjne 

1. Preferencje żywieniowe 

Dieta mięsna  

Dieta wegetariańska  

2. Potrzebuję materiałów konferencyjnych przygotowanych dla osób słabo widzących lub 
niewidomych 

   TAK    NIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez - Fundacja M.A.P.A Obywatelska – miejsce, aktywność, 
partycypacja, animacja - dla celów związanych z realizacją projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie 
pomorskich centrów organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). 

Podpis osoby zgłaszającej udział w Nadwiślańskim Forum 3 sektora 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie formularza. 


