KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 – warsztat praktyczny

Tytuł szkolenia:

21 stycznia 2012 r. (sobota)
godz. 09.00-16.15
Bochnia, sala przy Lokalnym Centrum NGO Kolping - Bochnia w
budynku parafii pw. Św. Pawła Ap., "dolny kościół",
ul. Wyspiańskiego 25

Data i czas szkolenia:
Miejsce szkolenia:

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA:

OPIS FUNKCJI/OBOWIĄZKÓW PEŁNIONYCH W ORGANIZACJI

ADRES ZAMIESZKANIA
ulica, numer domu i lokalu:

Kod, poczta, miejscowość:

Powiat:

DANE KONTAKTOWE:
Telefon:

Adres e-mail:

Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie „Działamy
lokalnie i profesjonalnie”, ponieważ jestem*:
 członkiem
 pracownikiem
 wolontariuszem
organizacji pozarządowej.
* zaznaczyć odpowiednie
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DANE DOT. ORGANIZACJI
Nazwa organizacji pozarządowej:

Rok rejestracji organizacji pozarządowej:

Adres organizacji (ulica, numer domu i lokalu, poczta, miejscowość):

Powiat/y działania organizacji:

Jak ocenia Pan(i) poziom swojej wiedzy z proponowanego zakresu szkolenia (proszę
zaznaczyć właściwą odpowiedź):
-Podstawowy (krótki opis, w przypadku braku doświadczenia proszę o informację)
-Średni (krótki opis)
-Zaawansowany (krótki opis)

Oświadczenie składam w związku z udziałem w projekcie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga
w Polsce w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu pt. „Działamy lokalnie
i profesjonalnie” o nr POKL.05.04.02-00-461/10-00 realizowanym w ramach Działania 5.4.2.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.09.2010 r. - 28.02.2013 r.
Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu
w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w opisie szkolenia. W przypadku braku
powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału na co najmniej 2 dni przed szkoleniem
organizator zastrzega sobie prawo obciążenia osoby jednostkowymi kosztami organizacji szkolenia
i materiałów szkoleniowych.

Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzone przez pracownika Regionalnego Centrum NGO
Kolping drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga
w Polsce w związku z realizacją projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie”. Dane są
przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do wglądu oraz możliwości
poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
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