Andrzej Miszczyk prowadzący
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
AWANS w Kielcach (dalej jako NODN AWANS)
ul. Helenówek 2
25-661 Kielce
tel. 41 345 28 32
e-mail: awans@odnkielce.pl
KARTA ZGŁOSZENIA NA FORMY DOSKONALENIA
Nazwa kursu: KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Czas trwania kursu: 23 LUTY 2019 R.- 23 LISTOPAD 2019 R.

Nazwisko ……………………………………………………………

Dane podstawowe

Imię ……………………………………………………………
Drugie imię ……………………………………………………………
Data urodzenia ……………………………………………………………
Miejsce urodzenia ……………………………………………………………
Województwo urodzenia ……………………………………………………………
PESEL …………………………………………………………...
Telefon ………………………………………………………..….
e-mail …………………………………………………………..

Wykształcenie

Adres zamieszkania

Ulica lub miejscowość ……………………………………………………………
Nr domu/Nr mieszkania ………………………………………………………………………
Kod pocztowy …………………………………………………
Miejscowość ……………………………………………………………
Poczta ……………………………………………………………
Powiat ……………………………………………………………
Województwo ……………………………………………………………

Nazwa ukończonej uczelni ……………………………………………………………
Kierunek/ specjalność ……………………………………………………………
Tytuł zawodowy ………………………………………………………….

Ulica lub miejscowość/ Nr ……………………………………………………………

Dane szkoły/placówki

Dane szkoły/placówki

Miejsce pracy ……………………………………………………………
Kod pocztowy ……………………………………………………………
Miejscowość ……………………………………………………………
Poczta ………………………………………………………………………
Powiat ………………………………………………………………………
Województwo ………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………...………

Wysokość opłat 1400 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) za kurs.

Opłata za kurs i warunki jej zapłaty

Termin zapłaty Do dnia rozpoczęcia kursu tj. 23 lutego 2019 r. lub
Inne warunki

I. Dopuszcza się możliwość rozłożenia opłaty na dwie równe raty, na wniosek
uczestnika kursu na podstawie decyzji NODN AWANS.
Opłaty w ratach należy dokonać w nieprzekraczalnych terminach:
Pierwsza rata (w wysokości 700 zł.) do 23 lutego 2019 r.;
Druga rata (w wysokości 700 zł.) do 30 września 2019 r.;
II. Nie dokonanie zapłaty w wyznaczonym terminie skutkuje:
1. Zawieszeniem uczestnictwa w kursie (brakiem dostępu do platformy e-awans) oraz
wezwaniem do uiszczenia zaległej opłaty w terminie 7 dni.
2. Skreśleniem z listy uczestników kursu po bezskutecznym upływie terminu do
zapłaty o jakim mowa w punkcie 1.
III. Wpłacona opłata na kurs nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji,
zawieszenia lub skreślenia z kursu.

Warunki ukończenia kursu i inne opłaty

Warunki



aktywny udział w zajęciach stacjonarnych,



ożywiona komunikacja między uczestnikami kursu, z organizatorami
i wykładowcami na platformie e-learningowej,

ukończenia kursu


zaliczenie praktyki,



napisanie i obrona pracy dyplomowej,



Kursant zobowiązany jest do zaliczenia obowiązkowych egzaminów, które
odbywać się będą w formie testów lub pracy pisemnej w terminie wskazanym
w harmonogramie kursu. W przypadku, gdy kursant nie może przystąpić do
testu/oddać pracy pisemnej we wskazanym terminie istnieje możliwość:

Inne opłaty

- Ustalenia dodatkowego terminu przystąpienia do testu/oddania pracy
pisemnej, nie później niż 14 dni od daty pierwszego terminu ustalonego
w harmonogramie, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem kursu
i wpłaceniu opłaty za dodatkowy termin testu/oddania pracy pisemnej
w wysokości 30 zł.(trzydzieści złotych).

1. Przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję powyższe warunki, w szczególności to, że
uczestnictwo w kursie jest odpłatne i zobowiązuję się do zapłaty opłaty za kurs
w wysokości 1400 zł. oraz innych opłat na warunkach określonych powyżej.
2. Przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję, że dostęp do platformy e-awans zastrzeżony jest
wyłącznie dla uczestników kursu. Zobowiązuję się nie udostępniać osobom trzecim
otrzymanego loginu i ustalonego hasła do platformy e-awans.
3. Deklaruję, że fakturę za kurs
□ potrzebuję i proszę o wystawienie na podane dane:………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ nie potrzebuję faktury.

………..………………………..
Data i podpis uczestnika kursu
Załączniki:
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (skan, kserokopia);
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (szkoła, przedszkole).
Zaświadczenie można przesłać skanem na e-meila NODN AWANS, a następnie
oryginał przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć na pierwszym zjeździe.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO)
informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „AWANS” z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Helenówek 2, tel. 41 345 28 32.
2) W Ośrodku powołany został Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować
się tel. 604-883-679, mail: iod@awans-szkoly.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. c RODO w celu
podniesienia jakości edukacji określonych w Ustawie- Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia
2016r.(Dz. U. z 2017, poz.59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r
( Dz. U. z 2017, poz.2198),w celach realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1pkt.b RODO
oraz

w celach marketingowych( zgoda na publikację wizerunku, przesyłanie informacji

handlowej) na podstawie art.6.ust.1 pkt. a RODO.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych będą osoby wyznaczone przez Administratora Danych
Osobowych oraz podmioty uprawnione zgodnie z przepisami prawa.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań
ustawowych, a przypadku danych uzyskanych na podstawie zgody-do momentu jej
wycofania.
6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania(* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy
prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9 Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
………………………………………….
Data i podpis
Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku)
w celu budowania pozytywnego wizerunku administratora danych osobowych w przestrzeni
publicznej i mediach ( na podstawie art.6 ust.1 pkt. a RODO).

…………………………………………
Data i podpis

Wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody na wykorzystanie moich danych osobowych do celów
marketingowych (przesyłanie oferty handlowej ) zgodnie za art.6 ust.1 pkt. a RODO.

…………………………………………
Data i podpis
*niepotrzebne skreślić

