Formularz zgłoszeniowy dla trenera | „Ekonomia Solidarności”
Dane osobowe:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod pocztowy, miasto):
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Organizacja/instytucja zgłaszająca zgłaszająca:
Nazwa:
Adres:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Strona internetowa:
Funkcja pełniona w organizacji:
Wykształcenie:

Doświadczenie zawodowe (w tym praca w organizacjach pozarządowych, doświadczenie
trenerskie, przedsiębiorcze, biznesowe, pozyskiwanie funduszy, zarządzanie organizacją):

Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie „Ekonomia Solidarności”? (podaj maksymalnie
3 najważniejsze argumenty):

Zaznacz właściwe pola:
 Jestem wegetarianinem/wegetarianką
 Nie jestem wegetarianinem/wegetarianką, ale nie jem...................................
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję zawarte w nim warunki
Data i podpis uczestnika ......................................................................................................................

Podpisany Formularz Zgłoszeniowy musi dotrzeć do Organizatora najpóźniej do dnia 21 września
2014 roku. Dostarcz go pocztą (Fundacja Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855
Gdańsk), skanem (e-mail: kontakt@ekonomiasolidarnosci.pl) lub faxem (+48 58 308 42 34).
W projekcie może wziąć udział osoba, która:
- jest członkiem, pracownikiem, współpracownikiem lub wolontariuszem w organizacji trzeciego sektora lub
pracuje z dziećmi/młodzieżą;
- zobowiązuje się prowadzić spotkanie/szkolenie informacyjne i promujące przedsiębiorczość społeczną
w swojej organizacji;
- zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia z uczniami w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym
2014/2015;
- zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo;
- pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.
Z Regulaminu:
- W Projekcie weźmie udział 20 osób, z czego 10 przedostanie się do kolejnego etapu Projektu i będzie
prowadziło zajęcia z uczniami w szkołach.
- Ostateczną listę osób, które wezmą udział w Projekcie, Organizator ogłosi 26 września 2014 roku na
oficjalnej stronie Projektu www.ekonomiasolidarnosci.pl.
- Trenerzy, którzy wezmą udział w drugiej części Projektu i będą prowadzili zajęcia w szkołach podpiszą
z Organizatorem umowę cywilno-prawną. W ramach tej umowy Trenerzy zostaną zobowiązani do
przeprowadzenia w szkołach 20 godzin zajęć (wg. wcześniej przygotowanego przez Organizatora programu),
za które otrzymają wynagrodzenie w wysokości 100 złotych brutto/1h zajęć. Organizator pokryje również
koszt dojazdu Trenera do szkoły na zajęcia.
- Od dnia ogłoszenia wyników Trener ma 5 dni na potwierdzenie swojego udziału w Projekcie.
W przypadku rezygnacji Trenera po 2 października 2014 roku, Trener jest zobowiązany do pokrycia kosztów
szkolenia w wysokości 2,500 zł (wpłaconych na konto Organizatora).
- Udział w Projekcie jest bezpłatny.
- Organizator zapewnia Trenerom nocleg oraz wyżywienie w czasie trwania szkolenia.
- Organizator zapewnia Trenerom wszelkie materiały potrzebne w trakcie szkolenia oraz do prowadzenia
zajęć w szkołach ponadpodstawowych.
Oświadczam, że podane dane są prawdziwe. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu projektu „Ekonomia Solidarności” i wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie
danych osobowych przez organizatora – Fundację Centrum Solidarności, zgodnie z przepisami Ustawy
o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami).

