Závazná přihláška na vzdělávání pěstounů
Přihlašuji se závazně na vzdělávání:
Právní rámec pěstounské péče
Sobota 16. 9. 2017, 9 – 17 hodin, Boskovice, U Lázní 1734
Lektorky: JUDr. Marie Petráčková a Mgr. Jana Sedláková

Jméno a příjmení účastníka:
Datum narození účastníka:
Adresa účastníka:
Jméno a příjmení dalšího účastníka:
Datum narození dalšího účastníka:
Kontakt (telefon, e-mail):
* Zakroužkujte prosím svůj výběr:
Způsob platby: HOTOVĚ – PŘEVODEM *
Mám zájem o hlídání dětí během kurzu: ANO – NE *
Podáním této přihlášky dávám souhlas s použitím svých osobních údajů (jméno,
datum narození) ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro
potřeby vystavení osvědčení o vzdělávání. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím
osobám ani užívány k jiným účelům.

Datum:

Podpis účastníka:
Podpis dalšího účastníka:

Pokyny pro účastníky vzdělávání pěstounů
Pro vystavení potvrzení o vzdělávání vyplňte, prosím, přesně v přihlašovacích údajích
své jméno včetně svého titulu, svou aktuální adresu, případně i trvalé bydliště, pokud
je odlišné.
Přihlásit se můžete přímo přes webové stránky, nebo přihlášku odevzdejte nebo
zašlete na níže uvedenou adresu, případně oskenovanou na uvedený email.
Účastníci na vzdělávání jsou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. O přijetí
vaší přihlášky na dané vzdělávání budete informováni. Počet účastníků na jeden
seminář je nejméně 12 osob. Maximální kapacita je 16 osob.
Platbu v uvedené výši proveďte po potvrzení přijetí vaší přihlášky dle pokynů,
které vám zašleme. Variabilní symbol vám bude přidělen.
Platba musí být odeslána nejpozději do 15 dnů před konáním kurzu (pokud není
dohodnuto jinak). Jestliže nebude částka za kurz zaplacena, bude místo nabídnuto
jinému zájemci.
Pokud se rozhodnete vaši účast zrušit před odesláním platby, děkujeme předem
za včasné upozornění. Pokud nebude seminář do 10 dnů před konáním naplněn, může
být zrušen nebo přesunut na jiný termín a platba vám bude v celé výši vrácena.
Zároveň vás budeme v tomto termínu kontaktovat se zprávou o zrušení.
Dále si dovolujeme upozornit, že v případě odhlášení 7 – 3 pracovní dny před konáním
semináře vracíme polovinu zaplaceného kurzovného. V případě odhlášení 2 pracovní
dny a méně před zahájením semináře je částka zaplacená za vzdělávání
z organizačních důvodů nevratná.
Osvědčení o účasti obdržíte během dvou týdnů po skončení vzdělávání. Pro získání
osvědčení o účasti je nutná účast po celou dobu vzdělávání.
Koordinátorka vzdělávání
Bc. Pavla Šimková
DIECÉZNÍ CHARITA BRNO – OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
Centrum "PRO" /Pomoc Rodinám, Obětem/ Blansko
Sladkovského 2b, Blansko
mobil: +420 731 405 506
e-mail: vzdelavani.blansko@charita.cz
http://blansko.charita.cz/rodina/problansko/vzdelavani-pestounu/

