
C) Informacje szczegó!owe na temat kandydata do tytu!u „So!tys dla wsi“:

Liczba pe!nionych 
kadencji:

"ród!a #nansowania 
so!ectwa:

      61 869 06 30 www.topagrar.pl bok@topagrar.com.pl

Formularz zg!oszeniowy kandydata do konkursu „So!tys dla wsi“
Wype!niaj"c formularz prosimy o nie opisywanie poszczególnych dzia!a#, ale nazywanie ich w sposób krótki  
i szczegó!owy. Formularz nale$y wype!ni% czytelnie i odes!a% na adres e-mail: listy@topagrar.pl wpisuj"c w tytule 
wiadomo&ci „So!tys dla wsi” lub poczt" tradycyjn" na adres: Redakcja „top agrar Polska”, ul. Reymonta 9,  
60-791 Pozna# z dopiskiem „So!tys dla wsi”. Zg!oszenia nale$y przes!a% do 30 kwietnia 2014 roku.

A) Informacje o osobie zg!aszaj$cej:

Imi% i nazwisko:

Ulica/wie&:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon:

Adres e-mail:

B) Informacje podstawowe o kandydacie do tytu!u „So!tys dla wsi“:

Imi% i nazwisko:

Ulica/wie&:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon:

Adres e-mail:



bok@topagrar.com.pl

Formularz zg!oszeniowy kandydata do konkursu „So!tys dla wsi“
Wype!niaj"c formularz prosimy o nie opisywanie poszczególnych dzia!a#, ale nazywanie ich w sposób krótki  
i szczegó!owy. Formularz nale$y wype!ni% czytelnie i odes!a% na adres e-mail: listy@topagrar.pl wpisuj"c w tytule 
wiadomo&ci „So!tys dla wsi” lub poczt" tradycyjn" na adres: Redakcja „top agrar Polska”, ul. Reymonta 9,  
60-791 Pozna# z dopiskiem „So!tys dla wsi”. Zg!oszenia nale$y przes!a% do 30 kwietnia 2014 roku.

B) Informacje podstawowe o kandydacie do tytu!u „So!tys dla wsi“:

Imi% i nazwisko:

Ulica/wie&:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon:

Adres e-mail:

Inwestycje komunalne 
i infrastrukturalne zainicjowane 
przez so!tysa (drogi, kanalizacja, 
o&wietlenie, plac zabaw, itp.):

Organizacja czasu wolnego  
oraz zaj%' edukacyjnych  
dla dzieci i m!odzie(y:

Aktywizacja mieszka)ców wsi 
w odnow% miejscowo&ci:

Organizacja (ycia kulturalnego 
mieszka)ców wsi:

Rozwój turystyki lub innych 
walorów wsi:

Zainicjowane i za!o(one 
stowarzyszenia, wioska  
tematyczna lub inne 
podobne dzia!ania:

Zaplanowane na najbli(szy czas 
prace zwi$zane z rozwojem wsi 
i innymi inicjatywami:

Wspó!praca z w!adzami gminy:

Inne informacje:

D) Zgoda uczestnika konkursu:

Wyra$am zgod' na udzia! w konkursie organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. „So!tys dla wsi“ i o&wiadczam, $e zapozna!em/-am si' z regulaminem konkursu 
oraz zgadzam si' z jego tre&ci". 
Zgadzam si' na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osób przeze mnie podanych  przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze  Sp. z o.o. w celach zwi"zanych z dzia!alno&ci" 
wydawnicz", jak równie$ w celach marketingowych i promocyjnych, w systemach informatycznych i innych zbiorach ewidencyjnych. Powy$sza zgoda obejmuje tak$e przetwarzanie 
w/w danych osobowych w przysz!o&ci przez PWR lub inny podmiot powsta!y w wyniku przekszta!ce# PWR, je$eli cel przetwarzania nie ulegnie zmianie.  

Data i miejscowo!" Podpis kandydata

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.       |       ul. Reymonta 9,  60-791 Pozna#


