Formularz zgłoszeniowy na część specjalistyczną:

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ O SPECJALNOŚCI: WSPINACZKA

1. Nazwisko i imię: …………….………………………………................………..…………………..……...
2. Imiona rodziców: …………..………………………………................…………...………………………...
3. Data i miejsce urodzenia: …………………..………………...............………...…………………………...
5. Nr telefonu..................................................................... e-mail: ....................................................................
4. PESEL: ………………………………….......................................................................................................
6. Wykształcenie, tytuł/stopień zawodowy: …………………………..............................……..……………...
7. Ukończona szkoła/uczelnia ………………………................….…………………………………………...
8. Adres zamieszkania: …………………………..……..................................………………………………...
.............................................................................................................................................................................
(Ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy)
9. Adres

do korespondencji: ……………………..………………………......................……………….............

..............................................................................................................................................................................
(Wpisać gdy jest inny od adresu zamieszkania: ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy)
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10. Kto finansuje koszty kształcenia na:
⎕ - samodzielnie

⎕ - pracodawca

⎕ - inna instytucja

Oświadczam, że powyższe dane podałem/łam zgodnie ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb procesu rekrutacji w:

1.
2.

Centrum Wspinaczkowe Sp. z o.o., ul. Nyska 59, 50-505 Wrocław
Szkoła Górska Wyrypa – Placówka Kształcenia Ustawicznego, REGON: 362236251 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

……………………………………
(Czytelny podpis Kandydata)

Niniejszym zobowiązuję się do sfinansowania kosztów kształcenia na w/w kursie dokształcającym prowadzonym w
Szkole Górskiej Wyrypa – Placówka Kształcenia Ustawicznego, w roku akademickim: …...….. / …..…,
w wysokości: …………………… zł, słownie zł: …………………………………………………………………....…....
Należność za usługi edukacyjne na kursie zobowiązuję się wpłacić na konto: 34 2490 0005 0000 4530 8771 1332 tytułem
”............................................................................................................................................................................................”
(wpisac nazwę kursu)

……………………………………
(Czytelny podpis Kandydata)

Jednocześnie zoobowiązuję się do wpłacenia zadatku za kurs instruktorski oraz dostarczenia wymaanych
dokumentów do dnia 15 Listopada 2017.
Wymagane dokumenty:
kserokopię dowodu osobistego
kserokopię dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie lub kserokopię legitymacji
instruktora rekreacji ruchowej lub sportu innej dyscypliny,
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do udziału w kursie instruktorskim o w/w specjalizacji,
ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu
kserokopię dowodu wpłaty zadatku wyskości 600zł* słownie sześćset złotych na w/w konto Centrum
Wspinaczkowe Tarnogaj
inne ..............................................................................................................................................................
*zadatek-

suma pieniężna wysokosći 600zł, pokrywa koszty organizacyjne: m.in. zgłoszenie, koszt egzmainu

wstępnego, wystawienie dokumentów, ceryfikatu i legitymacji. Zadatek nie podlega zwrotowi, jest zabezpieczeniem
organizatora kursu na wypadek wycofania uczestnika po rezerwacji miejsca w grupie szkleniowej.

……………………………………
(Czytelny podpis Kandydata)
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