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FORMULARZ ZAPISU (dla uczestnika – zabierz do domu!) 

Projekt Nr POPC.03.01.00-00-0096/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw 

zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” 

Umowa nr: 24/096/2019       Tytuł projektu: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Odolanów” 

Szanowni Państwo, 
 
 Jeśli chcą Państwo wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Odolanów, prosimy o podanie 

poniższych informacji.  

 

Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkich, którzy mieszkają w naszej gminie lub w innych miejscowościach woj. 
wielkopolskiego. Laptopy, na których prowadzone są zajęcia, zostaną przekazane Szkole Podstawowej w Odolanowie – o ile 

Gmina przeprowadzi odpowiednią ilość szkoleń. Dlatego prosimy Państwa – weźcie udział w zajęciach. W ten sposób pomożecie 

Gminie zrealizować projekt i wesprzecie Wasz kawałek świata! 

 

Miejsc jest dużo, każdy zainteresowany weźmie udział. Grupy zajęciowe będą tworzone wg kolejności zgłoszeń.  

Jeśli formularze otrzymali Państwo e-mailem, prosimy o wypełnienie, podpisanie i złożenie w jednym z wyznaczonych miejsc. 

 

 

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH?  

1. Wypełnij zgłoszenie + oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym. Nie zapomnij podpisać się! 

2. Możesz wziąć udział w 1 zajęciach, wybrać 1 temat i 1 termin.  

3. Zaklej kopertę, (!!!) wpisz na odwrocie aktualną datę, wraz z godziną. 

4. Wrzuć kopertę do urny lub przekaż pracownikowi w miejscu zapisu. Każda koperta zostanie ponumerowana, a jej 

przyjęcie odnotowane na liście weryfikacyjnej.  

5. Koperty otworzą organizatorzy w celu sporządzenia maks. 12-osobowych list obecności. Mamy miejsca dla 168 osób.   

6. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie (sms), aby potwierdzić wskazany termin zajęć lub zasugerować inny termin. 

Zawsze możesz też do nas zadzwonić.  

7. Po zakończeniu szkolenia otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności.  

 

POINFORMUJ O SZKOLENIACH SWOICH BLISKICH, ZAPROŚ ZNAJOMYCH! Zapraszamy na 12 godzin darmowego i fajnego szkolenia.  
Nauczysz się jak skutecznie sobie radzić w cyfrowym świecie. Ty i Twoja rodzina będziecie bezpieczniejsi, a zdobyte 
umiejętności zaoszczędzą Wasz czas.  
 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCA ZAPISÓW I ZBIERANIA FORMULARZY 

1. Urząd Gminy, Rynek 11, Kancelaria (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00) 

2. Salon fryzjerski, Rynek 13, (pon.-pt. 9.00-17.00, sob. 7.00-14.00) 

3. Szkoła Podstawowa, Al. Jana Pawła II 1, Odolanów (godz. 8.00-15.00) 

4. Odolanowski Dom Kultury, ul. Bartosza 7 (pon.-pt. 9.00-19.00) 

5. Studio fryzur, solarium, ul. Kaliska 61, Odolanów Górka (wt.-pt. 9.00-17.00, sob. 8.00-14.00) 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW – prosimy o wpisanie wybranego terminu i tematu szkoleń (żeby nie zapomnieć)   

Wybrany termin  Wybrany temat  

 

Organizator szkoleń: Gmina Odolanów 
Partner organizacyjny: Fundacja Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej 

Więcej informacji: www.odolanow.pl 
 

Jeśli masz pytania – zadzwoń lub wyślij email. Odpowiemy! 

Tel. 534 23 23 66, 604 504 353 (do godz. 20.00) lub  

sekretariat Szkoły Podstawowej w Odolanowie 62 733 14 41 (godz. 8.00-15.00) 

Email: odolanow@kontakt.cpr-fpb.pl 

 



 

 GMINA I MIASTO ODOLANÓW 

 

 

FORMULARZ ZAPISU (zostaje u organizatorów – włóż do koperty!) 

Projekt Nr POPC.03.01.00-00-0096/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw 

zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” 

Umowa nr: 24/096/2019       Tytuł projektu: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Odolanów” 

SZKOLENIE  
(proszę zaznaczyć tylko 1 temat) 

� Rodzic w Internecie � Działam w sieciach społecznościowych 

� Moje finanse i transakcje w sieci � Kultura w sieci 

Miejsce w którym odbędą się zajęcia. Prosimy o wybór jednego miejsca, do którego mogą Państwo przyjść na zajęcia 

� Szkoła Podstawowa, Al. Jana Pawła II 1, Odolanów  
 

Rozważamy również zajęcia w poniższych szkołach, warunkiem jest zebranie grup12-osobowych. Szczególnie zapraszamy 

mieszkańców okolicznych miejscowości. Zakreśl miejscowość, jeśli nie możesz dojechać do Odolanowa 

� Szkoła Podstawowa w Tarchałach Wielkich, ul. Szkolna 69,  
� Szkoła Podstawowa w Nabyszycach, Nabyszyce 12,  
� Szkoła Podstawowa w Świecy, ul. Szkolna 5 

Prosimy o wybór jednego terminu, który następnie potwierdzimy sms -em lub tel.  

Zajęcia odbędą się w soboty i niedziele (po 6 godzin każdego dnia). Łącznie 12 godzin szkoleniowych (z przerwami i posiłkami) 

Można wpisać preferowaną datę szkolenia, ewentualnie zaproponujemy Państwu jeden w wolnych terminów. 

 

� czerwiec 
Interesuje mnie szkolenie w 

dniach (sob.-niedz.) 

 

……………………………… 

� lipiec 
Interesuje mnie szkolenie w 

dniach (sob.-niedz.) 

 

……………………………… 

� sierpień 
Interesuje mnie szkolenie w 

dniach (sob.-niedz.) 

 

……………………………… 

� wrzesień 
Interesuje mnie szkolenie w 

dniach (sob.-niedz.) 

 

……………………………… 

Prosimy o wskazanie najbardziej dogodnych dla Państwa godzin szkoleń.  

Sobota i niedziela 

� od godz. 9.00 do 15.00 

� od godz. 13.00 do 19.00 

 Czy są Państwo zainteresowani szkoleniami w ciągu tygodnia np. 3 dni po 4 
godziny? Jeśli TAK, to utworzymy specjalne grupy. Prosimy o decyzję.  

� godziny popołudniowe (od 16.00/17.00) od pon. do piątku 

� przed południem  i wczesne popołudnie od pon. do piątku 

 

 DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię 
 

 

Nazwisko 
 

 

Potwierdzam, iż w momencie przystąpienia do projektu mam ukończone 25 lat 

Województwo wielkopolskie Powiat ostrowski 

Gmina Odolanów Miejscowość Odolanów 

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub sms od partnera 

projektu, fundacji Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej w celu 

potwierdzenia mojego udziału w szkoleniach 

Wyrażam zgodę na otrzymanie wiadomości dotyczących 

mojego udziału w szkoleniach.  

Numer mojego tel. 

komórkowego 
 

Mój adres  

e-mail 
 

 

 

………………………………………..                               …………………………………………… 

 (Miejscowość, data)         (Czytelny podpis) 

 

Prosimy o podpis oraz koniecznie o wstawienie daty i miejscowości. DZIĘKUJEMY! 


