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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 
„TERAPIA SCHEMATÓW” 

 

Imię i nazwisko:  

Adres:  
(ulica, numer domu/mieszkania 
kod pocztowy, miejscowość) 

 
 
 

PESEL  
(wymagany do zaświadczeń)  

Data i miejsce urodzenia 
(wymagane do zaświadczeń)  

Telefon:   

Adres e-mail:  

Miejsce i stanowisko pracy:  

Jakie usługi dostępności musimy 
zapewnić, żeby Pan/Pani czuł/a 
się komfortowo? 
(proszę zaznaczyć właściwe) 

 tłumacz polskiego języka migowego, 
 asystent, 
 pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, 
 nie potrzebuję usług dostępności, 
 inne.............................................................. 
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OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
Ja, niżej podpisana/ny………………………………………………………………………...........................................,  

(imię i nazwisko) 
 

1. Deklaruję chęć udziału w szkoleniu „Terapia schematów”. 
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację 

Iskra oraz podmioty, które na zlecenie Fundacji uczestniczą w realizacji zadania w celu 
udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji szkolenia oraz 
po jego zakończeniu.  

4. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia, wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (tj. Dz. U. z 2016r.  
poz. 1137) - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym  
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

5. Zostałem poinformowany, że udział w szkoleniu jest bezpłatny i finansowany ze środków z 
budżetu Miasta Białegostoku. 

6. Zobowiązuję się do systematycznego udziału w szkoleniu. 
7. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz moich wypowiedzi 

przez Fundację Iskra dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 
szkolenia m.in. na stronie internetowej i mediach społecznościowych Fundacji oraz w 
materiałach promocyjnych. 

 

          
 

Miejscowość, data Czytelny podpis 
 


