Lázeňský mikroregion
Vás srdečně zve k účasti na česko – polském projektu s názvem

„Společně domovem sousedů“
reg. Č. CZ. 11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002095

Cílem projektu je navázat a podpořit vytvoření neformálních vazeb mezi občany
členských obcí Lázeňského mikroregionu a občany obce Marcinowice, a vytvořit
tak podmínky pro vzájemné poznávání regionu, kultury a tradic na obou
stranách společné hranice. Cíle projektu bude dosaženo zejména
prostřednictvím organizace setkání obyvatel, při kterých budou vzájemně
poznávat svůj region. V průběhu každého setkání budou účastníci vyzváni k
pořízení fotografií a účasti ve fotografické soutěži, po vyhodnocení obdrží tři
vybraní autoři drobné ceny.
Setkání se uskuteční ve dvou turnusech:
1. turnus: duben a květen 2020




4. – 5. dubna 2020 – setkání v Polsku: sobota - odjezd v cca v 10 hodin, ubytování (ve 2 a 3
lůžkových pokojích), prohlídka města Swidnica, společenský večer v hotelu, neděle - bohoslužba
v kostele v Marcinowicích, účast na veletrhu Země a velikonočních trzích, návrat do ČR kolem
18. hodiny
16. května 2020 – setkání v Čechách: sobota – sraz kolem 10. hodiny, prohlídka Novopackého
pivovaru, procházka v Lázních Bělohrad (Byšičky, Pardoubek), společenský večer s večeří a
hudebním doprovodem, návrat cca ve 21 hodin

2. turnus: červen a září 2020



27. – 28. června 2020 – setkání v Polsku
13. září 2020 – setkání v Čechách
(Harmonogram bude obdobných jako v případě prvního setkání, program bude upřesněn.)

Účast na projektu je pro účastníky zdarma. V rámci setkání je v Čechách zajištěna strava (oběd,
večeře), doprava a vstupy a doprava do Polska, ubytování v Polsku a strava. Na zájezd do Polska
doporučujeme uzavřít cestovní pojištění do zahraničí. Místa a časy srazů účastníků budou upřesněna.
Změny programu jsou vyhrazeny.
Přihlášky k účasti na projektu jsou ke stažení na internetových stránkách Vaší obce. Vyplněné
přihlášky zašlete na email: katerina.mitlohnerova@centrum.cz, případně doručte jiným způsobem na
adresu Obec Lužany, Lužany 144, 507 06 Lužany. Projektu se zúčastní ti zájemci, jejichž přihlášky
budou doručeny jako první v pořadí. Kapacita účastníků je 50 osob na jeden turnus. V případě
dotazů se obracejte na p. Kateřinu Mitlöhnerovou na tel.: 736 100 806.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Přihláška do projektu Lázeňského mikroregionu
„Společně domovem sousedů“
reg. Č. CZ. 11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002095
Já, …………………………………………………………………………………………………………………
jméno, příjmení účastníka
trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………………..

email: …………………………………………………………………………………………………………..

mobilní telefon: …………………………………………………………………………………………..
se
závazně
přihlašuji
k účasti
v projektu
„Společně
domovem
sousedů“,
reg. č. CZ. 11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002095 v termínu (označte zvolený turnus, případně oba):
1. turnus – 4. a 5. dubna setkání v Polsku, 16. května 2020 setkání v ČR
2. turnus – 27. – 28. června setkání v Polsku, 13. září 2020 v ČR

V ……………………………………. dne ………………………. Podpis účastníka: …………………………………………………..
Zpracování osobních údajů
1. Uděluji tímto souhlas Lázeňskému mikroregionu, se sídlem Pecka 2, IČ: 70824789 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto
osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefonní číslo, trvalé bydliště a podpis
2. Jméno a příjmení, email, telefonní číslo, trvalé bydliště a podpis účastníka je nutné zpracovat za účelem organizace
setkání a informování účastníka o podrobnostech setkání. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
Jméno, příjmení a podpis účastníka je nutné zpracovat za účelem prokazování naplnění cíle a účelu projektu
Euroregionu Glacensis. Tyto údaje budou Správcem zpracovány do roku 2029 a současně budou předány Euroregionu
Glacensis v rámci vyúčtování projektu.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním
dopisu na adresu Lázeňského mikroregionu.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V ………………………………… dne ………………………………………… Podpis účastníka: …………………………………………………..

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

