Doppelt schön
Podwójnie piękne

Mein Lieblingsort in
Frankfurt (Oder) und Słubice

Moje ulubione miejsce w
Słubicach i Frankfurcie nad Odrą

Titel deines Lieblingsortes

Nazwa Twojego ulubionego miejsca

Adresse/Standort

Adres/Miejsce

Beschreibung deines Lieblingsortes

Opis Twojego ulubionego miejsca

Was ist hier besonders?

Co czyni je wyjątkowym?

Was kann man dort machen?

Co można w tym miejscu robić?

Absender (Vorname/Name und E-Mail):

Nadawca (imię/nazwisko i mail):

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer
Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen
Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet.
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit
widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych
osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji
(ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę
zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane
wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej
chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu).
Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.

Optional (bitte ankreuzen)
Ja, ich stelle mich auch gern für einen Videobeitrag zur
Verfügung, in dem ich „meinen persönlichen Lieblingsort“
unentgeltlich vor der Kamera präsentiere.
Sprechen Sie mich gern an.

Opcjonalnie (proszę zaznaczyć)
Tak, jestem gotowa/gotów wziąć udział w nagraniu wideo,
w którym nieodpłatnie zaprezentuję przed kamerą „swoje
ulubione miejsce“. Proszę w tym celu o kontakt.

Gerne können Sie uns ein Foto Ihres Lieblingsortes
per E-Mail senden an lieblingsort@doppelt-schoen.eu.
Bitte den Titel Ihres Lieblingsortes nicht vergessen, damit
wir das Foto der Einsendung richtig zuordnen können!

Zachęcamy do przesłania nam zdjęcia Państwa
ulubionego miejsca na nasz adres mailowy:
miejsce@podwojnie-piekne.eu. Proszę nie
zapomnieć o podpisaniu fotografii tak, abyśmy
mogli przyporządkować ją odpowiedniemu miejscu!
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Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!
Re dukować bariery – wspolnie wykorzystywać silne strony

