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KARTA ZGŁOSZENIOWA PRODUKTU LOKALNEGO 

DO PROJEKTU WSPÓŁPRACY 
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" 

 
 
1. Kategoria produktu:  
(Proszę zaznaczyć właściwą kategorię produktu) 
• Produkt żywnościowy, 
• Potrawy, 
• Rękodzieło i rzemiosło, 
• Inne usługi, 

• Produkt turystyczny, 
• Produkty niematerialne, artystyczne, cykliczne imprezy. 
 
 
2. Nazwa zgłaszanego produktu: ………………………………………………..…………………………………………………… 
 
3. Opis produktu : 
 
3.1 Opis tradycji wytwarzania, pochodzenia produktu.  
Proszę opisać historię produktu, tradycję wytwarzania, zastosowanie lokalnych 
składników/surowców. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 Sposób realizacji:  
Proszę opisać metodę wykonania/realizacji  produktu.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.3 Specyfika produktu (cechy odróżniające zgłoszony produkt od innych podobnych produktów 
obecnych na rynku) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Dane osoby zgłaszającej produkt: 
Imię i nazwisko zgłaszającego produkt …………………………………………………………….................................. 
Nazwa podmiotu zgłaszającego produkt: ………………………………………………………………………………………… 
Osoba do kontaktu………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji 
przedmiotu postępowania w sprawie wyłonienia produktów lokalnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 
 

 
 

 
Data: ______________________                                        Podpis:___________________________  
 
 
 
Uwaga: 
 

Informujemy, że wypełnioną kartę można przesłać pocztą elektroniczną (skan karty) na adres e-mail Lokalnej 
Grupy Działania lub pocztą tradycyjną. Adresy podane w stopce karty zgłoszeniowej. 


