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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
PRODUKT LOKALNY EURO-COUNTRY 

(należy wypełnić komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami)* 

  
Załącznik nr 1 do Regulaminu dokonywania wpisu na listę produktów lokalnych Stowarzyszenia „Euro-Country” 
oraz posługiwania się znakiem promocyjnym „Produkt Lokalny Euro-Country” 

 

Imię i nazwisko 
lub nazwa podmiotu 

 
 

 

Adres: 
 

Telefon: 
(jeżeli dotyczy) 

 

 

e-mail: 
(jeżeli dotyczy) 

 

strona WWW: 
(jeżeli dotyczy) 

 

NIP: 
(dotyczy podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą) 

 

REGON: 
(dotyczy podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą) 

 

 

 rękodzieło 

 produkt spożywczy 

 usługa 

 zespół artystyczny 

 wydarzenie/impreza 

 produkt turystyczny/obiekt turystyczny 

Nazwa i opis produktu: 

 



Stowarzyszenie „Euro-Country” 
ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, adres korespondencyjny: ul. K. Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew 

Uzasadnienie związku produktu z 
obszarem objętym LSR  
 

(informacja, że produkt jest związany 
z obszarem przynajmniej jednej z gmin 
obszaru Stowarzyszenia „Euro-Country” 
nawiązuje do obszaru i miejsca, w którym 
jest wytwarzany/ oferowany, jest 
kojarzony z konkretnym twórcą/ 
wytwórcą, wyróżnia się w sposób 
jednoznaczny w stosunku do konkurencji, 
jest historycznie lub kulturowo związany z 
miejscem lub twórcą/wytwórcą, bazuje na 
zasobach rolnych, leśnych, rybnych, 
surowców skalnych, krajobrazowych, 
historycznych i kulturalnych obszaru LSR, 
jest tworzony/wytwarzany zgodnie z 
tradycją i/lub dziedzictwem kulturowym 
obszaru, jest produkowany z 
wykorzystaniem metod tradycyjnych 
(w przypadku wyrobu) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki 
(należy wpisać wszystkie załączniki, które 
stanowią uzupełnienie danych wskazanych we 
wniosku – jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że: 
 

• mam prawo do dysponowania danymi, dokumentami i utworami zawartymi we wniosku oraz 
stanowiącymi załączniki, w tym również załączniki audio, graficzne i wideo; 

• akceptuję Regulamin dokonywania wpisu na listę Produkt Lokalny Stowarzyszenia „Euro-
Country” oraz posługiwania się znakiem promocyjnym „Produkt Lokalny Euro-Country” 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Euro-Country” danych osobowych 
zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do niego w celu prowadzenia listy Produkt 
Lokalny Euro-Country na zasadach określonych w Regulaminie, o którym mowa wyżej 
(załącznikiem do formularza jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych); 

• wyrażam zgodę na publikowanie danych zawartych we wniosku przez Stowarzyszenie „Euro-
Country” na stronie internetowej tego stowarzyszenia oraz w innych publikacjach lub 
folderach, zarówno elektronicznych, jak i papierowych. 

 
data (dzień-miesiąc-rok)  
 
 
 

podpis/y oraz pieczęć – ( jeżeli dotyczy) ----------------------------------------------------------------------------- 
 

  -   -     

 
* W razie potrzeby strony można kopiować, a wiersze powiększać. 

 

 


