Zgłoszenie na KURS
WOLONTARIUSZ KYNOTERAPII/DOGOTERAPII
TERMIN: 16-15-16 września 2012
MIEJSCE: Świetlica Środowiskowa ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki, organizowany
przez STOWARZYSZENIE EDUKACJI I TERAPII HOMO ET ANIMAL, Grodzisk Mazowiecki,
pod patronatem POLSKIEGO TOWARZYSTWA KYNOTERAPEUTYCZNEGO, Bydgoszcz
Imię i nazwisko
PESEL

tel./kom.

E-mail:

Adres zameldowania: ……………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………….
Wykształcenie: …………………………………, Zawód wyuczony/wykonywany:……………………………..
Zgłaszam swój udział w kursie „WOLONTARIUSZ KYNOTERAPII/DOGOTERAPII” i
wyrażam zgodę na:
1
. Przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla
potrzeb niezbędnych do realizacji kursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie
Danych Osobowych Dz. ust. Nr 133 poz. 883).
2
. bezpłatną publikację zdjęć i filmów z kursu z moim udziałem oraz zobowiązuję
się do przestrzegania poniższego regulaminu kursu:
REGULAMIN KURSY „WOLONTARIUSZ KYNOTERAPII/DOGOTERAPII”
1
. Jeżeli słuchacz nie ukończonych 18 lat – potrzebna jest zgoda
Rodziców/Opiekunów,
2
. przy rejestracji Słuchacz ma obowiązek przedstawienia:
- dowodu wniesienia opłaty za kurs,
- oryginału zgłoszenia na kurs,
3. Słuchacze kursu zobowiązani są do:
- punktualnego przychodzenia na zajęcia i powrotu z przerw,
- zachowania ciszy w trakcie wykładów,
- skupienia na omawianym temacie oraz nie rozpraszania siebie i innych uwagami,
- do zadawania pytań związanych z bieżącym tematem,
4. Zakazana jest rejestracja Kursu w formie nagrań audio lub video bez zgody
Organizatora
5. W przypadku nie stosowania się do Regulaminu, Słuchacz może zostać wyproszony z
kursu, a wniesiona opłata nie będzie zwrócona.
Data ……………………………….. Miejsce ……………………………………Podpis ……………………………………….
Zgłoszenie prosimy przesłać e-mailem na adres:biuro@homoetanimal.org do 10 września
2012 r., decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłata za kurs wynosi 30 zł, to koszt materiałów z Kursu oraz poczęstunku (napoje,
ciasteczka).
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Alior Bank, Nr konta 51 2490 0005 0000 4500 9616
0507 z dopiskiem „KURS WOLONTARIUSZ KYNOTERAPII/DOGOTERAPII” – DAROWIZNA,
imię i nazwisko kandydata
Osoba, która ukończy Kurs, aby otrzymać Zaświadczenie i legitymację, ma obowiązek
odbycia 8 godzin praktyk w Projektach Stowarzyszenie Edukacji i Terapii Homo et Animal.
Grafik praktyk i poszczególne zapisy na zakończenie Kursu.

