Formularz zgłoszeniowy na Seminarium Edukacyjne
organizowane przez

pt. „Nieprawidłowe napięcie mięśniowe u dzieci - wyzwania i szanse”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
WYKONYWANY ZAWÓD
NAZWA PLACÓWKI
ADRES (ulica i numer)
KOD I MIASTO
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL

UDZIAŁ W WARSZTATACH
(proszę zaznaczyć wyłącznie jeden warsztat)

 WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA Z NIEPRAWIDŁOWYM NAPIĘCIEM MIĘŚNIOWYM PODCZAS ZAJĘĆ
TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
A. Bakalarska

 STYMULOWANIE FUNKCJI POZNAWCZYCH U DZIECKA Z NIEPRAWIDŁOWYM NAPIĘCIEM MIĘŚNIOWYM
A. Hapcar

 PRZYKŁADY TERAPII DZIECKA Z NIEPRAWIDŁOWYM NAPIĘCIEM MIĘŚNIOWYM
D. Kowalska
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Uczestnictwo w Seminarium Edukacyjnym jest bezpłatne i obejmuje udział w wykładach, wybranym warsztacie, lunchu,
przerwach kawowych. Każdy z uczestników otrzyma zestaw gadżetów, identyfikator oraz zaświadczenie o udziale
w Seminarium.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu na Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia zgłoszenia na część wykładową oraz dany warsztat, jeżeli lista uczestników będzie już zamknięta.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Seminarium z przyczyn niezależnych od Organizatora tydzień przed
rozpoczęciem wydarzenia.

Oświadczenia:

 Oświadczam,

że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu udziału w Seminarium
Edukacyjnym organizowanym przez Łódzką Fundację Rehabilitacji „Kamień Milowy”,
przyjmuję do wiadomości treści w nim zawarte oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego
zapisów.

 Oświadczam,

iż wyrażam zgodę Organizatorowi, czyli Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji
„Kamień Milowy” z siedzibą w Łodzi, adres: 93-137 Łódź, ul. Siemiradzkiego 4/8 na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej, telefonu w celach związanych z moim uczestnictwem w Seminarium, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182).

 Oświadczam,

iż wyrażam zgodę Organizatorowi, czyli Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji
„Kamień Milowy” z siedzibą w Łodzi, adres: 93-137 Łódź, ul. Siemiradzkiego 4/8 na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej w celach związanych z informacją i działaniami promocyjnymi Przedszkola
Specjalnego „Milowe Ludki” oraz Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji „Kamień Milowy” zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

 Oświadczam,

iż wyrażam zgodę na bezpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie przez
Łódzką Fundację Rehabilitacji „Kamień Milowy” oraz Przedszkole Specjalne „Milowe
Ludki”, a także podmioty współpracujące mojego wizerunku utrwalonego w dowolnej
technice podczas wykładów i warsztatów – w materiałach promocyjnych i informacyjnych
związanych z działalnością Fundacji.

 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101,

poz. 926 późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji Seminarium Edukacyjnego pt. „Nieprawidłowe
napięcie mięśniowe u dzieci – wyzwania i szanse”.

 Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną*

 Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.
……………..……………….
data

….…………………………
podpis
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*Klauzula informacyjna
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 j.t.),
pragniemy Państwa uprzejmie poinformować, że:
1) Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu
zgłoszeniowym jest Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy”, z siedzibą w Łodzi, adres:
93-137 Łódź, ul. Siemiradzkiego 4/8;
2) Dane osobowe Uczestników przechowywane będą w siedzibie Organizatora;
3) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Seminarium
Edukacyjnym oraz w celach marketingowych i mogą być udostępniane innym podmiotom;
4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
uzupełniania oraz – w sytuacjach prawem przewidzianych – prawo żądania zaprzestania
przetwarzania danych i ich usunięcia;
5) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Seminarium
Edukacyjnym „Nieprawidłowe napięcie mięśniowe u dzieci – wyzwania i szanse”.

INFORMACJE DLA ORGANIZATORA

W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o Konferencji?:
Ze strony www Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji „Kamień Milowy”
Z innej strony www (jakiej?) …………………………………………….
W placówce Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji „Kamień Milowy”
Z Facebook’a
Dzięki poleceniu/rekomendacji innej osoby
Z innego źródła (jakiego?) ………………………………………………..

Zgłoszenie prosimy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@kamienmilowy.org.pl
Tel. 730 645 699
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