„Nowy zawód – nowe możliwości”

Niniejszy formularz przeznaczony jest do zgłaszania chęci udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Czas na zmiany w firmie
Księgarnie Nova DUO Sp. z o.o.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest
realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.01.0118-410/09-00 z dnia 16 grudnia 2009r. Zawartej pomiędzy WUP w Rzeszowie i Księgarnie Nova DUO Sp. z o.o.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Rodzaj szkolenia:
1.

„Motywacja i komunikacja” - luty 2010,

2.

„Zaawansowana komunikacja i rozwiązywanie problemów” - luty – marzec 2010,

3.

„Coaching – stopień podstawowy” - marzec – lipiec 2010,

4.

„Coaching – stopień zaawansowany” - sierpień – listopad 2010,

5.

„Negocjacje handlowe” - listopad 2010,

6.

„Podstawy sprzedaży” - lipiec 2010,

7.

„Rozwój technik sprzedaży oraz kontakty z klientem” - październik – grudzień 2010,

8.

„Podstawy ekonomiki i zarządzania finansami firmy” - grudzień 2010,

9.

„Symulacja prowadzenia przedsiębiorstwa” - grudzień 2010 – styczeń 2011.
Imię

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Seria i nr dowodu osobistego

Adres stałego zamieszkania

PESEL

Adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania

Telefon

Adres email

Miejsce zatrudnienia

Wykształcenie

Oświadczenia:
1.

1

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z postanowieniami Regulaminu szkoleń w ramach projektu nr POKL.08.01.01-18410/09 pt.: „Czas na zmiany w firmie Księgarnie Nova DUO Sp. z o.o.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Priorytetu VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Działania 8.1
ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE, Poddziałania 8.1.1 WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH I DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, realizowanego

- zaznaczyć „x” właściwą formę

*-niepotrzebne skreślić
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2.
3.

w oparciu o umowę nr UDA-POKL.08.01.01-18-410/09-00, zawarta w dniu 16 grudnia 2009r. Pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie a Księgarnie Nova DUO Sp. z o.o.
Oświadczam, że spełniam kryteria określone w Regulaminie szkoleń w §2 i tym samym kwalifikuję się do udziału w szkoleniach.
Oświadczam, że zostałam/zostałem* poinformowana(y), że Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodność danych ze stanem faktycznym
potwierdzam własnoręcznym podpisem: ……………………………………………………… ·Rzeszów, dnia:.........................................
(podpis składany jest w biurze projektu)

Zgoda na przetwarzanie danych oraz udział w badaniu ankietowym:
1.

2.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
umieszczenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w bazie danych Firmy Księgarnie Nova Duo Sp. z o.o. z
siedzibą w Rzeszowie dla celów szkoleniowych oraz w przyszłości. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie do
wglądu i poprawiania moich danych oraz innych prawach wynikających z rozdziału 4. ww. Ustawy.
Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą przeprowadzane przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego
szkolenia, realizowanego w ramach projektu.

Wyrażam zgodę: ……………………………………………………… ·Rzeszów, dnia:.........................................
(podpis składany jest w biurze projektu)
ZŁOŻENIE NINIEJSZEGO FORMULARZA NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAKWALIFIKOWANIEM SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.
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- zaznaczyć „x” właściwą formę

*-niepotrzebne skreślić
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