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 UNIA  EUROPEJSKA 

 

Karta zgłoszenia 
NA SZKOLENIE W ZAKRESIE SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI WRAZ 

CERTYFIKACJĄ PRODUKTÓW REGIONALNYCH 
REALIZOWANE W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI 

OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020 
 
Karta zgłoszenia dotyczy udziału w jednym szkoleniu składającym się z dwóch bloków 
tematycznych (1) i (2): 
 

(1) Podstawowe zasady wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości z    

uwzględnieniem specyfiki produkcji regionalnej (podstawy GAP, GMP, GHP, HACCP); 

najważniejsze otocznie prawne dla produkcji rolnej i lokalnego przetwórstwa żywności (RHD, 

MOL, itp.)  
 

(2) Założenia Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” i jego wsparcia dla 

rozwoju oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości; wymagania systemu certyfikacji 

„Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”; przygotowanie producentów rolnych i zakładów 

przetwórczych do spełnienia w praktyce wymagań systemu certyfikacji „Zielona Dolina 

Żywności i Zdrowia”. 

 
 

TERMIN SZKOLENIA - LUBAWKA ….*  11.09.2019 
… *  12.09.2019 

TERMIN SZKOLENIA - PODGÓRZYN     *  24.09.2019 
    *  25.09.2019 

*Należy zaznaczyć tylko jeden termin 
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BRANŻA (możliwość 
wielokrotnego 
wyboru) 

• mięso świeże i podroby; 
• produkty wytworzone na bazie mięsa; 
• sery; 
• inne produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym: jaja, miód, inne 

produkty      mleczne; 
• oleje i tłuszcze (w tym masło i margaryna); 
• owoce, warzywa i zboża świeże i przetworzone; 
• świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty z nich wytwarzane; 
• ocet, cydr, wino, piwo, nalewki, inne napoje alkoholowe; 
• chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby 

piekarnicze; 
• makarony; 

• napoje z ekstraktów roślinnych; 
• czekolada i produkty pochodne; 
• gotowe dania. 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu szkolenia w zakresie systemów jakości żywności wraz certyfikacją produktów regionalnych w 
ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 
 
 
 

   Data i podpis 

 
 
W związku z udziałem w szkoleniu w zakresie systemów jakości żywności wraz z certyfikacją produktów 
regionalnych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ja niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystanie 
przez Dolnośląską Zieloną Dolinę Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1 mojego wizerunku w 
związku z udziałem w szkoleniu w jakiejkolwiek formie i za pośrednictwem dowolnego medium. 

 
 
 
   Data i podpis 

 
 
 
 
Organizatorem szkoleń jest Dolnośląska Zielona Dolina, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1,                   
51-618 Wrocław; tel. 502 003 162; biuro@dzddozedo.pl; www.dzddozedo.pl 

 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego 

niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta). W przypadku odwołania 
Szkolenia, Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin szkolenia.  
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