
 
 
                               Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze ‘’Wrota Biznesu”                                                             Biuro Projektu                                     
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                                                                                            biuro@wrotabiznesu.com 

Karta zgłoszenia na szkolenie pt.: 

Jak założyć własny żłobek? Krok po kroku 

 

Dane uczestnika: 

imię i nazwisko  

data urodzenia  

adres do korespondencji  

tel. kontaktowy  

adres e-mail  

  Dane do faktury: 

nazwa firmy  

adres (ulica, nr lokalu, kod, miejscowość)  

NIP  

 
Proszę o wypełnienie krótkiej ankiety na temat planowanego przedsięwzięcia: 

1. Wielkość planowanej placówki żłobkowej: do 15 dzieci / powyżej 15 dzieci  
2. Wielkość planowanej placówki przedszkolnej: 1 grupa / więcej grup  
3. Działalność planowana: na parterze budynku / na piętrze  
4. Teren prowadzenia planowanej placówki: wieś / miasto / teren podmiejski  
5. Placówka planowana jako publiczna  / niepubliczna 
6. Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych: tak / nie* 
7. Prowadzę już 

…………………………………………………………………………………….. 
* skreślić niewłaściwe 

 

Prosimy o przesłanie skanu wypełnionej karty zapisu na adres: biuro@wrotabiznesu.com. lub 
dostarczenie osobiście do Biura Projektu, ul. Sosabowskiego 1, I piętro, 15-182 Białystok. Koszt 
szkolenia 492zł brutto (400,00zł netto + 23%). Więcej informacji można zasięgnąć telefonicznie 
pod nr 882 467 136. W przypadku rejestracji więcej niż 1 osoby, przysługuje rabat w wysokości 
10% na każdego zgłoszonego uczestnika. 
 
 

 
 
 
 
…………………………………………..                                           ………………………………………… 
                            (Miejscowość i data)                                                                                                       (Podpis) 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji 

na szkolenie „Jak założyć własny żłobek? Krok po kroku.” prowadzonego przez Stowarzyszenie 

konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” z siedzibą w Białymstoku, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 

15-453 Białystok zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Moje dane osobowe będą przechowywane 

w Biurze Projektu, przy ul. Sosabowskiego 1, 15-182 Białystok. Jednocześnie oświadczam, że 

zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz 

ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie 

tych danych było dobrowolne. 

 
 
 
 
…………………………………………..                                           ………………………………………… 
                            (Miejscowość i data)                                                                                                       (Podpis)  


