Formularz zgłoszeniowy
Diagnoza neuropsychologiczna dzieci
Kurs dla psychologów i studentów psychologii

Termin: I zjazd: 01 - 02.04.2017
II zjazd: 13 - 14.05.2017
III zjazd: 03 - 04.06.2017
Miejsce kursu: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego
”Stricte”, Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 54/3
Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Ulica, numer domu
Kod pocztowy, miasto
Województwo
Wykształcenie (student, mgr, dr, …)
Zawód*

Staż pracy/rok studiów ….......................

Doświadczenie kliniczne:
(proszę podać ile lat)
Uczelnia

- rok ukończenia…………….
- studenci podają obecny rok studiów …………

Miejsce pracy
nazwa, adres, miejscowość, województwo
Faktura*

Tak
Nie

Dane do faktury

Dane do wpłaty:
PPP Błażej Karwat
Numer rachunku bankowego: 27 1140 2004 0000 3302 7556 3053
W tytule przelewu proszę zamieścić: imię i nazwisko, tytuł szkolenia, termin szkolenia
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prywatna Praktyka
Psychologiczna Błażej Karwat z siedzibą w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 31/22 (zwane dalej PPP BK).
Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez PPBK w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że
ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie tych danych jest dobrowolne.

O*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

zgłoszeniowym dla potrzeb szkolenia.

O*

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez PPP BK informacji o szkoleniach, seminariach, akcjach

i innych działaniach organizowanych przez PPP BK w Szczecinie.
________________
* właściwe zakreślić

…................................
Data i podpis uczestnika

Formularz zgłoszeniowy należy własnoręcznie wypełnić i nadesłać jego skan na adres:
bkarwat@gmail.com lub oryginał za pośrednictwem poczty: PPP Błażej Karwat, Al. Wyzwolenia 31/22,
70-531 Szczecin.
Opłaty za udział w kursi należy dokonać w terminie 7 dni od potwierdzenia rezerwacji miejsca
w szkoleniu. W przypadku nie dokonania wpłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostaje
anulowana.
Opłata za udział w szkoleniu podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w kursie
złożonej na piśmie na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli rezygnacja zostanie wniesiona na piśmie
w terminie 7 dni przed planowanym szkoleniem uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionych opłat
w wysokości 50%. Po tym terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty w jakiejkolwiek wysokości.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia na 7 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
Uczestnikom przysługuje w takiej sytuacji zwrot wniesionych wcześniej wpłat wysokości 100%.
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