Nr Grupy (jeśli znany):…………

Deklaracja uczestnictwa
Dane osobowe Uczestnika/Uczestniczki szkolenia:
Imię
Nazwisko
Deklaruję udział w szkoleniu
(zaznacz „X” przy szkoleniu, w którym chcesz uczestniczyć):
E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie

☐

Obsługa komputera i Internetu od podstaw z elementami e-usług publicznych
i bezpieczeństwa w Internecie
Social media

☐
☐

Moje hobby i rozwój osobisty online

☐

1. Zostałem poinformowany/ zostałam poinformowana, że:
▪ szkolenie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”;
▪ koszt uczestnictwa w szkoleniu pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej – w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa;
▪ organizatorem szkolenia jest Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480
Białystok;
▪ projektodawcą projektu jest Województwo Podlaskie (Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego), ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1; 15-888 Białystok.
2. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa,
i potwierdzam, że spełniam warunki udziału w szkoleniu.

akceptuję

jego

zapisy

3. Udział w szkoleniu zobowiązuje mnie do wzięcia udziału w testach i badaniach ankietowych
dotyczących rezultatów projektu "Cyfrowe Podlaskie".
4. Potwierdzam, że dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział
w szkoleniu są prawdziwe i nie zmieniły się od czasu zgłoszenia chęci udziału
w szkoleniu. Ewentualne zmiany np. w zakresie miejsca zamieszkania, nazwiska należy zgłosić
osobie prowadzącej szkolenie, a w razie potrzeby złożyć odpowiednie oświadczenie.
5. Jestem świadomy/świadoma, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecności
zobowiązuję się usprawiedliwiać.
6. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w szkoleniu zobowiązuję się do poinformowania
z odpowiednim wyprzedzeniem Organizatora, to jest Open Education Group Sp. z o.o.
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą, a także że zapoznałem/am się z powyższymi
warunkami udziału w szkoleniu oraz w pełni je akceptuję.
…………………………

Miejscowość

………………………

……………..………..……………………………..…………

Data

Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki szkolenia

