
Závazná přihláška ke vzdělávacím programům projektu 
JAK UČIT POLY – rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách

Pro každý vzdělávací program v projektu je nezbytné vyplnit samostatnou přihlášku. Na jednom formuláři vždy pro 1 osobu.

ÚDAJE O ZÁJEMCI/ZÁJEMKYNI

Příjmení: Titul:

Jméno: Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Úplný název zaměstnavatele:

Kontaktní telefon (prosím, uvádějte telefon, kde jste k zastižení):

Kontaktní e-mail, kam si přejete zasílat pokyny a informace:

Název absolvované školy a studijního oboru:

Přihlašuji se na vzdělávací program:   modul Jak učit POLY řemesla a tvořivé činnosti
  (5.–7. 2. 2015, Veselí n. M., vč. dopravy na místo akce – viz. organizační pokyny v pozvánce)

  modul Jak učit POLY na zahradě 
  (19.–21. 3. 2015, Centrum Veronica Hostětín, bez dopravy na místo)

Uveďte místo a čas nástupu (pokud je v nabídce doprava): 

Upřednostňuji stravu:               s masem  bez masa

Místo na vzkazy pro organizátory:

Čestné prohlášení

1. Splňuji podmínky účasti, tj. jsem kvalifikovaný/á pedagogický pracovník/pedagogická pracovnice působící v mateřské škole ve Zlínském, Jihomoravském 
či Moravskoslezském kraji.

2. Beru na vědomí, že se mohu přihlásit a v libovolné kombinaci účastnit třídenních modulů vzdělávacího programu JAK UČIT POLY, jednodenních seminářů 
POLY a živly kolem nás (VODA, ZEMĚ, VZDUCH, OHEŇ) i dvoudenní exkurze POLY a živly. 

3. Byl/a jsem obeznámena s tím, že náklady na dopravu do a z místa konání vzdělávací akce si hradím sám/sama, není-li doprava zajištěna pořadatelem.
4. Potvrzuji svým podpisem, že se seznámil (a)s podmínkami účasti a že souhlasím s využitím osobních údajů pro zpracování přihlášek a pro potřeby 

projektu. 
5. Souhlasím s fotografováním na akci a využitím fotografií pro potřeby prezentace projektu (na webu, v tiskovinách).
6. Souhlasím se zveřejněním mnou vypracovaných materiálů pro potřeby prezentace projektu (na webu, v tiskovinách).

V  dne 

  podpis zájemce/zájemkyně
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