
Formularz zgłoszeniowy

Proszę wypełnić poniższy formularz. Dzięki tym informacjom szczegółowy program szkoleń 

zostanie dostosowany do specyfiki każdej z grup szkoleniowych. 

Imię i nazwisko:  ………………………………………, wiek ……………. 

Telefon:   ………………………………………………..

email:     ………………………………………………….

Adres zamieszkania:…………………………………..

Województwo: …………………………………………..

1. Mieszkam i/lub pracuję w granicach obszaru Natura 2000. 

nazwa obszaru Natura 2000: ……………………………………

miejscowość: …………………………………………................

województwo: …………………………………………………..

2. Mieszkam  i/lub pracuję w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, na obszarze 

funkcjonalnie z nim związanym.

nazwa obszaru Natura 2000: ……………………………………

miejscowość: …………………………………………................

województwo: …………………………………………………..

Proszę uzasadnij powiązanie z obszarem NATURA2000 np.: turystyka, badania 

naukowe, inna działalność, jaka? 

………………………………………………………………………………………………….

3. Czy w Twojej okolicy prowadzona jest edukacja ekologiczna na temat obszarów Natura 

2000 ? 

 Nie

 Tak; Kto ją prowadzi i w jakim zakresie? 

…………………………………………………………………………………………………………………



4. Czy w Twojej okolicy są ogólnodostępne materiały edukacyjne nt. Natura 2000 ? Jeśli 

tak, to gdzie i jakie ? 

o Nie

o Tak 

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Czy korzystałaś/-eś z edukacji ekologicznej o obszarach NATURA2000 lub byłaś/-eś  jej 

współorganizatorem?  

o Nie

o Tak; Proszę opisz krótko jakiego typu były to działania:

Organizator Działanie
Rodzaj działań

(nazwa projektów, 

przedsięwzięć, 

akcji, szkoleń)

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

……………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………

…………………………………….

…………………………………….

6. Jestem - proszę zaznaczyć:

o nauczycielem

o pracownikiem lokalnego ośrodka kultury lub innej instytucji służącej 

rozwojowi lokalnego społeczeństwa;  nazwa organizacji………………………, 

stanowisko……………………………………

o przedstawicielem władz samorządowych , nazwa urzędu…………………………, 

stanowisko…………………………………………

o pracownikiem organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną przyrody; 

nazwa ……………………………….., stanowisko…………………………………………

o pracownikiem instytucji ochrony przyrody; nazwa ……………………………….., 

stanowisko…………………………………………



o wolontariuszem i/lub członkiem organizacji pozarządowej; nazwa 

organizacji……………………….

7. Czego szczególnie chciałabyś/-byś się dowiedzieć, nauczyć poprzez udział w projekcie 

„Na szlaku Natura 2000”: 

     …………………………………………………………………………………………………………………

………….

Zobowiązuję się do:

1. Uczestnictwa w szkoleniu na zagospodarowanie potencjałów przyrodniczych 
obszarów NATURA 2000, 

2. Rozpowszechnienia uzyskanej wiedzy wśród społeczności lokalnej z obszaru swojego 
działania planowanej,

3. Wypełniania ankiet oceniających wiedzę zdobytą w trakcie przedmiotowego szkolenia. 

…………………………………………………….

Data/Podpis (czytelny) uczestnika projektu  

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres: marzenna.nowakowska@gmail.com

 do dnia 15 września. 2014 roku.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, kompletność 

wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zgodność z warunkami udziału w projekcie.  

Kontakt 

bochynska@zielonaakcja.pl lub marzenna.nowakowska@gmail.com 
oraz tel.: 76 862 94 30 / 692 425 746

mailto:e.swierkula@ine-isd.org.pl

