ZGŁOSZENIE NA SEMINARIUM OGÓLNOPOLSKIE
FreD goes net 12-13 grudnia 2019
Międzynarodowa Konferencja z okazji 10-lecia Programu FreD w Polsce
Pt. „ Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania
problemowe”.

Nazwisko

Imię

telefon

adres e-mail

Nazwa i adres placówki w której realizowany jest program FreD

Rok ukończenia szkolenia FreD w KBPN

Szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności w DM ,liczba godzin razem.

Jakie jest Pani/Pana doświadczenie w realizacji programu FreD goes net? (proszę zaznaczyć X
przy wybranej opcji).

Prowadzenie rozmów wstępnych od roku: …………………
Współprowadzenie zajęć grupowych FreD goes net – ilość grup ………..
Samodzielne prowadzenie zajęć grupowych FreD goes net – ilość grup ………..

Informacje organizacyjne:
✓ Opłata zawiera: nocleg w hotelu ze śniadaniem, 2x obiad, uroczysta kolacja, przerwy kawowe, udział w sesji
plenarnej i warsztatach z Dialogu Motywującego, tłumacza oraz certyfikat
✓ Proszę zaznaczyć rodzaj diety:

wegetariańska

mięsna

✓ Do wzięcia udziału w seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń. Formularz prosimy wypełnić i podpisać,
skan lub zdjęcie wysłać na adres e-mail: fred-seminarium@wp.pl (w tytule maila prosimy podać imię i
nazwisko oraz dopisek Konferencja Bydgoszcz)
✓ Koszty podróży pokrywa uczestnik we własnym zakresie
✓ Kwestionariusz wypełniony błędnie lub z niepełnymi informacjami nie będzie brany pod uwagę w procesie
rekrutacji.
✓ Dla potrzeb promocyjnych oraz sprawozdawczych możliwe będzie wykonywanie zdjęć podczas
seminarium/konferencji.
✓ Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz dane adresowe hotelu i miejsca zajęć uczestnik otrzyma
drogą mailową w szczegółowym programie

✓ W pierwszym dniu tj. w czwartek 12 grudnia 2019r. zajęcia rozpoczynają się o godz.10.00 w Sali
Konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Szymanowskiego 3.
Przed rozpoczęciem konferencji należy pobrać i pokwitować zestaw do odbioru tłumaczenia
symultanicznego, oraz zdać go w tym samym dniu. W przypadku zagubienia lub zniszczenia urządzenia
koszty pokrywa użytkownik.
✓ Zakwaterowanie w hotelu Campanile (ul. Jagiellońska 59) położonego 800 m od Biblioteki, po zakończeniu
pierwszego dnia konferencji od 17:30.

…………………………………………….
*(data i podpis uczestnika)

Oświadczenia:
✓ Deklaruje swój udział w seminarium i konferencji. Zobowiązuje się do uiszczenia opłaty
wpisowej w wysokości 90,00zł. (dziewięćdziesiąt zł.), nie później niż na 7 dni przed datą
seminarium/konferencję.
Konto bankowe PKO BP II o/Bydgoszcz nr: 55 1020 1475 0000 8402 0226 3788
(W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko z dopiską Konferencja Bydgoszcz).
…………………………………………….
*(podpis uczestnika)

✓ W przypadku nieobecności uczestnika na seminarium, opłata wpisowa nie będzie
zwracana.
…………………………………………….
*(podpis uczestnika)

✓ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacyjnych
oraz sprawozdawczych do KBPN zgodnie z art.. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych.
…………………………………………….
*(podpis uczestnika)

Seminarium ogólnopolskie dla realizatorów Programu FreD goes net jest współfinansowane
ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu
Zdrowia

