FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na seminarium w ramach projektu „Droga do samodzielności”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej).

Zgłaszam chęć udziału w seminarium we wskazanym poniżej miejscu i terminie (proszę zaznaczyć):



17 kwietnia 2015 r. w TCZEWIE o godz. 10:00 w Hotelu Carina, al. Solidarności 19.
Termin zgłoszeń: 15.04.2015 r.



22 kwietnia 2015 r. w w BYTOWIE o godz. 10:00 w Centrum Ułan Spa, ul. Tartaczna 10.
Termin zgłoszeń: 20.04.2015 r.



27 kwietnia 2015 r. w GDYNI o godz. 10:00 w Hotelu Hotton, ul. Św. Piotra 8.
Termin zgłoszeń: 23.04.2015 r.



8 maja 2015 r. w KOŚCIERZYNIE o godz. 10:00 w Bazuny Hotel, ul. Kościuszki 17.
Termin zgłoszeń: 6.05.2015 r.



13 maja 2015 r. w PRUSZCZU GDAŃSKIM o godz. 10:00 w Hotelu Chopin, ul. Chopina 28
Termin zgłoszeń: 11.05.2015 r.

Imię i Nazwisko Uczestnika………………………………………………………..…………………………………………………………………………
Stanowisko Uczestnika ………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Nazwa reprezentowanej instytucji ………………………………………………………………………………….….…...............................
Adres Instytucji …………………………………………………………………….…………………………………….……………………………………..
Telefon kontaktowy do Uczestnika …………………………………………………………………………….………………………………………..
Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Organizator zapewnia catering oraz materiały informacyjne.
 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji
seminarium w ramach projektu „Droga do samodzielności”
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby realizacji projektu i jego promocji.
 W przypadku zakwalifikowania do uczestnictwa w seminarium, zobowiązuję się do podpisania Deklaracji
Uczestnictwa w Projekcie “Droga do samodzielności”.
…………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
Podpis Uczestnika

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres poczty elektronicznej (skan): droga@starostwolebork.pl lub pod nr fax 59 86 21 406
zachowując wskazany powyżej termin zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu się na seminarium zostanie przesłana na wskazany w
formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej lub przekazana telefonicznie. O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

