
 

 

 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podpisanie przez zgłaszająca szkołę Deklaracji 

wdrożenia produktu finalnego projektu oraz terminowe dokonanie zgłoszenia. 

2. Termin zgłoszenia na poszczególne szkolenia upływa na 14 dni przed terminem rozpoczęcia 
danego szkolenia. Decyduje data wpływu. 

3. Formularz zgłoszenia na szkolenie oraz treść deklaracji dla szkół w wersji elektronicznej są  
do pobrania na stronie www.ebook-24.edu.pl w zakładce „Aktualności/Bądź na bieżąco”. 

4. Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres europil@europil.pl, faxem na numer 91 82 92 812 
lub pocztą tradycyjną na adres: Europil Elżbieta Pilch, al. Wojska Polskiego 42/U4, 70-475 
Szczecin. 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
NA SZKOLENIE WDROŻENIOWE DLA NAUCZYCIELI 

W RAMACH PROJEKTU „INNOWACYJNE PODRĘCZNIKI DO SZKOLENIA ZAWODOWEGO” 

I.  Dane zgłaszającej szkoły 

Nazwa:  

Adres: 

Tel., mail: 

II.  Uczestnik szkolenia  
Imię i nazwisko: 

Nauczyciel/ka przedmiotu: 

Tel., e-mail: 

Proszę zaznaczyć x termin, w którym uczestniczyć będzie Pan/Pani w szkoleniu 
 

     19 - 21 listopada 2015 r. –  Dźwirzyno, Hotel Senator, ul. Wyzwolenia 35 

     23 - 25 listopada 2015 r. – Dźwirzyno, Hotel Senator, ul. Wyzwolenia 35 
 

Data: 
 
 
 
 
 

Podpis osoby zgłaszającej się na 
szkolenie:  

Podpis i pieczęć osoby delegującej na 
szkolenie: 

mailto:europil@europil.pl


 

 

5. O wynikach naboru uczestników szkolenia poinformujemy Państwa e-mailowo, na adres wskazany 
w zgłoszeniu i/lub telefonicznie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (30, po 15 na każde 
szkolenie) o udziale w szkoleniu decyduje w pierwszej kolejności podpisanie przez szkołę 
„Deklaracji wdrożenia produktu finalnego….”, a następnie kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby 
chętnych przekraczających liczbę dostępnych miejsc organizator zastrzega sobie prawo do 
limitowania liczby miejsc dla jednej szkoły. 

6. Szczegółowe informacje o organizowanym szkoleniu można uzyskać pod numerem  
tel. 91 8137607. Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie oraz 
materiały szkoleniowe. Istnieje również możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu  
na szkolenie w wysokości nieprzekraczającej kosztów dojazdu komunikacją publiczną. 

 

 

ADNOTACJE BIURA PROJEKTU 

Data wpływu zgłoszenia:  ........................................................................................................ 

Deklaracja szkoły: TAK/NIE 

Zakwalifikowano do udziału w szkoleniu TAK/NIE, data ..................................................... 

Poinformowano dnia ......................................... w formie ...................................................... 

 

……………………………………. 
          Podpis specjalisty ds. rekrutacji 

 
 


