
KARTA ZGŁOSZENIA 

uJAwnianie siebie – warsztaty z rozwoju osobistego dla kobiet 2018 

 

Imię i nazwisko……..………………………………………………..………………………………………… 

tel. ....................................................., e-mail .................................................................................................... 

Adres zamieszkania………………………………………………………………….…………………………. 

 

Deklaruję udział w warsztatach – zakreśl właściwe: 

 

1.  Mindful Movement – uwalnianie ciała z napięć                                                                                         □    

2. Wypalenie zawodowe nie wejdzie mi na głowę                                                                                          □    

3. Bądź swoją najlepszą przyjaciółką                                                                                                              □    

4. Uwolnij swoja JA – autoprezentacja i wystąpienia publiczne                                                                    □    

Proszę o wystawienie faktury VAT :     tak    □                                nie     □ 

Dane do faktury: 

Nazwa ........................................................................................................................................... 

Adres............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 

NIP……………………………………………………………………………………………… 

Kwotę należy wpłacić na konto:  

BZ WBK O/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776  

lub w kasie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47 A najpóźniej 23 lutego. W tytule przelewu należy 

wpisać tytuł/y wybranych warsztatów. 
Rezygnację z warsztatów należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed warsztatami. W przeciwnym razie w przypadku 
nieobecności na warsztatach wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres p.pachulska-

wojdak@ckis.konin.pl najpóźniej do 23 lutego. 

Jednocześnie informujemy, że CKiS jest płatnikiem VAT.   Nasz NIP: 665-16-67-547 

 
 Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu udziału w warsztatach z rozwoju osobistego dla kobiet 
„uJAwnianie siebie” dostępnego na stronie internetowej www.ckis.konin.pl 

....................................................................... 
                       podpis uczestniczki 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2016  poz. 922 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe uczestniczek warsztatów będą 
przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora w związku z ww. warsztatami i ich promowaniem. Każda 
uczestniczka ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. …………………………………….. 

           podpis uczestniczki 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2016  poz. 922 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe uczestniczek cyklu warsztatów 
„uJAwnianie siebie”  będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora w związku z cyklem warsztatów 
„uJAwnianie siebie” i jego promowaniem. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma, że podanie  danych jest 
dobrowolne oraz, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do wniesienia 
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

                                                          ...................................................... 

                      podpis uczestniczki 
   
Wyrażam zgodę na rejestrację wizerunku na współcześnie dostępne nośniki obrazów i dźwięków oraz na ich 
rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu, telewizji, prasy w celach informacyjnych, promocyjnych i 
edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych. 

              ........................................................... 

                      podpis uczestniczki 
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