
Realizator projektu 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 

ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św. 
tel./fax 41 263 21 10, www.wsbip.edu.pl 

 

 

  

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniach 
 

Proszę o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 10 czerwca 2013 r. na adres poczty elektronicznej 

anna.grad@wyginternational.pl lub faksem pod nr tel. (022) 492 71 13. 

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Grad tel. (22) 492 71 00 wew. 234 

 

Imię i nazwisko uczestnika  

Nazwa przedmiotu prowadzonego przez Uczestnika  

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

Numer telefonu komórkowego Uczestnika  

Adres mailowy Uczestnika  

Data i miejsce urodzenia Uczestnika  

Numer PESEL Uczestnika  

 

 

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniach w terminie:  

(proszę zakreślić terminy szkoleń, w których będzie Pani / Pan uczestniczyć, proszę zakreślić usługi z jakich będzie 

Pani / Pan korzystać) 

 

15 – 16.06.2013 r. – Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim  

 będę korzystać z noclegu Tak  Nie  

 będę korzystać z całodziennego wyżywienia w tym: 

 z obiadów (pierwszego i drugiego dnia szkolenia) Tak  Nie  

 z kolacji (pierwszego dnia szkolenia) Tak  Nie  

 ze śniadania (drugiego dnia szkolenia) Tak  Nie  

 

22 – 23.06.2013 r. – Hotel Ameliówka  

 będę korzystać z noclegu Tak  Nie  

 będę korzystać z całodziennego wyżywienia w tym: 

 z obiadów (pierwszego i drugiego dnia szkolenia) Tak  Nie  

 z kolacji (pierwszego dnia szkolenia) Tak  Nie  

 ze śniadania (drugiego dnia szkolenia) Tak  Nie  
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deklaruję chęć skorzystania z transportu organizowanego z Ostrowca Świętokrzyskiego do Hotelu Ameliówka 

w Mąchocicach Kapitulnych k. Kielc (transport będzie organizowany w przypadku uzbierania się grupy chętnych) 

Tak  Nie 

 

22 – 23.08.2013 r. – Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim  

 będę korzystać z noclegu Tak  Nie  

 będę korzystać z całodziennego wyżywienia w tym: 

 z obiadów (pierwszego i drugiego dnia szkolenia) Tak  Nie  

 z kolacji (pierwszego dnia szkolenia) Tak  Nie  

 ze śniadania (drugiego dnia szkolenia) Tak  Nie  

 

29 – 30.08.2013 r. – Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim  

 będę korzystać z noclegu Tak  Nie  

 będę korzystać z całodziennego wyżywienia w tym: 

 z obiadów (pierwszego i drugiego dnia szkolenia) Tak  Nie  

 z kolacji (pierwszego dnia szkolenia) Tak  Nie  

 ze śniadania (drugiego dnia szkolenia) Tak  Nie  

 

 

Inne uwagi: ................................................................................................................................................................... 

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

(np. informacja o późniejszym przyjeździe na szkolenie, chęci zakwaterowania z konkretnym uczestnikiem szkolenia, itp.) 

 

 

Wyrażam zgodę do przetwarzania moich danych osobowych przez Firmę WYG International Sp. z o.o. w celu 
rekrutacji i realizacji szkoleń w ramach projektu „POZNAJMY ŚWIAT – opracowanie i upowszechnienie 
innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, 
informatycznych i technicznych dla uczniów gimnazjum”. 
 

 

………………………………...……………………... 

(data i podpis Uczestnika szkoleń) 

 


