
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE
                     ul. Zana 38, 20-601 Lublin
                     www.rops.lublin.pl, e-mail: rops@lubelskie.pl
______________________________________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIOWA
na szkolenie:

 „Monitorowanie kontraktu socjalnego i ocena jego skuteczności”.

Terminy szkolenia : 

 Gr. I: 13-14.07.2015        Gr. II: 15-16.07.2015     Gr. III: 20-21.07.2015 
 Gr. IV: 22-23.07.2015      Gr. V: 27-28.07.2015

Miejsce szkolenia: 
Hotel Dworek Jabłonna, Jabłonna Majątek 44a

Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie podpisanego skanu na adres e-mail: rekrutacjarops@crps.pl  
lub faksem na nr faksu: 22 350 79 72. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, tel. 690 901 205, Marta Tymowska-Malec.  

O zakwalifikowaniu zgłoszonych osób decyduje spełnienie kryteriów projektowych oraz kolejność zgłoszeń. Osoby 
zakwalifikowane na szkolenie informowane są o tym fakcie telefonicznie lub drogą e-mailową. Osoby, które zostały 
poinformowane o zakwalifikowaniu na szkolenie, niezwłocznie od dnia uzyskania takiej informacji powinny osobiście 
bądź listownie dostarczyć oryginał karty zgłoszeniowej na adres Wykonawcy: 
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, ul. Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ PRACOWNIKA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU                                               

 instytucja zatrudniająca do 50 pracowników

 instytucja zatrudniająca powyżej 50 pracowników

           

                        (pieczęć instytucji)
NAZWA INSTYTUCJI: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ULICA: ……………………………………………………………………………. NR DOMU/LOKALU …………………………………………………

KOD POCZTOWY: …………………………………… MIEJSCOWOŚĆ: …………………………………………………........................................

TELEFON: ……………………………... FAKS: ……………………………… E-MAIL: …………………………………………………………………

DANE OSOBY ZGŁOSZONEJ DO UDZIAŁU W SZKOLENIU:

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZGŁASZAM PANIĄ/PANA:

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAJMOWANE STANOWISKO: …………………………………………………………………………..……………………………………………….

TELEFON: …………………………………….. E-MAIL: ………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
rekrutacji i realizacji szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.  U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 ze  zm.).  Osoby, których dotyczą,  mają prawo wglądu w swoje dane oraz do ich
poprawienia pod adresem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ul. Zana 38, 20-601 Lublin.

                                                            

………………………………………………………..
      (czytelny podpis osoby zgłoszonej)

Korzystanie z noclegu:  TAK        NIE
                                                             

  Niniejszym zaświadczam, że wyżej wymieniona osoba jest zatrudniona w naszej jednostce.

……………………………. …………………………………………………………..
                 (data)                                                                                                            (czytelny podpis osoby zgłaszającej pracownika)
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