
 
 

 

 

ZGŁOSZENIE 

 

 

Dane rekrutacyjne / Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) przez 

organizatora szkolenia w celu przeprowadzenia rekrutacji i udziału w szkoleniu oraz 

dalszego wykorzystania w celach statystycznych, dokumentacyjnych i promocji 

projektu. 

 

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

 

Nazwa organizacji / instytucji ……………………………………………………………. 

 

Nazwa miejscowości / województwo …………………………………………………… 

 

Dane kontaktowe: e-mail ……………………………………………….. 

 

Dane kontaktowe: nr telefonu………………………………………….. 

 

 

 
 

Czym zainteresowało Panią / Pana szkolenie pt. Kapitał kulturowy. Zasób społeczny?  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Który z zakresów tematycznych proponowanych podczas szkoleń pt. Kapitał 

kulturowy. Zasób społeczny, interesuje Panią/Pana najbardziej? Proszę zaznaczyć 

dowolną ilość.  

 

jak i gdzie pozyskiwać środki finansowe na działalność pozarządową? 

jak budować zasoby pozafinansowe, wizerunek i aktywność medialną? 

jak budować kapitał żelazny dla niezależnej działalność obywatelskiej? 

jak współpracować z otoczeniem społecznym, biznesowym i administracyjnym? 

jak wygląda strategia rozwoju województwa oraz nowa perspektywa finansowania? 

Inne, jakie? 



 

 

W jakim terminie może Pani/Pan wziąć udział w seminariach pt. Kapitał kulturowy. 

Zasób społeczny? Proszę zaznaczyć preferowane terminy.  

wrzesień 

październik 

listopad 

grudzień 

Inne, jakie? 

 

Który dzień tygodnia będzie dla Pani/Pan najdogodniejszym dla udział w 

seminariach pt. Kapitał kulturowy. Zasób społeczny? Proszę zaznaczyć preferowane 

terminy.  

poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek 

sobota 

niedziela 

Inne, jakie? 

 

Czy posiada, pracuje, czy współpracuje Pani / Pan z prywatnym podmiotem kultury? 

Jeśli tak, proszę krótko scharakteryzować: zakres działania, charakterystykę, plan 

rozwoju.  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Czy planuje Pani / Pan utworzenie prywatnego, społecznego podmiotu kultury, 

organizację pozarządową, inną formę działalności kulturalnej? Jeśli tak, proszę 

krótko scharakteryzować: zakres działania i plan rozwoju.  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Czy przygotuje Pani/Pan prezentację swojej organizacji, podmiotu, aktywności / 

działalności na potrzeby seminarium (do 10 minut)? Jeśli tak, proszę krótko 

przedstawić zagadnienia.  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

*** 

 

Sposób dojazdu: * 

autobus / pociąg 

samochód prywatny 

jestem zainteresowana/y przejazdem grupowym (autobus - miejsce szkoleń) 

 

Wyżywienie * 

bez ograniczeń 

wegetariańskie 

specjalna dieta 


