FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Wypełnij formularz i prześlij na adres: biuro@mediatio.pl

I.

Informacje podstawowe dotyczące usługi

NAZWA USŁUGI
TERMIN
MIEJSCE
CENA* (nie dotyczy
beneficjentów projektów)
II.

Dane Usługobiorcy

NAZWA / Imię i Nazwisko:

NIP/PESEL

Adres:

KRS

Reprezentowana/y przez:

REGON

Adres e-mail:

Telefon

Osoba do kontaktu
III.

Dane Uczestnika (w przypadku zgłoszenia przez podmiot prawny swoich pracowników lub przez
rodzica/opiekuna prawnego swojego dziecka)

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

ADRES E-MAIL UCZESTNIKA

TELEFON

IV.

*Nazwa projektu – należy wypełnić wyłącznie przez beneficjentów usług realizowanych w ramach
projektów/dofinansowanych
Nazwa projektu

Działania (usługi), którymi
beneficjent chce być objęty

Potwierdzenie, że
wnioskodawca spełnia
wymogi udziału w projekcie

V. POTWIERDZENIE ZAPŁATY – należy wypełnić wyłącznie przy usługach odpłatnych
GOTÓWKA/FAKTURA* (niepotrzebne skeślić)
DANE FIRMY* (wypełnić, jeżeli wybrano potwierdzenie zapłaty w formie faktury) :
FIRMA/OSOBA
ADRES
ADRES KORESPONDENCYJNY
NIP

TELEFON/FAX

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

2.

3.

Warunkiem skorzystania z usługi jest przesłanie do Instytutu Mediatio wypełnionego elektronicznego formularza
zgłoszenia ze strony www.mediatio.pl i wypełnionego formularza zgłoszenia w formacie PDF pocztą elektroniczną
lub faksem najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem usługi (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do Instytutu
Mediatio) oraz uiszczenie opłaty za usługę, według obowiązujących cen. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w
ramach projektu realizowanego przez Instytut, beneficjent projektu może zostać zwolniony z kosztów, w całości lub
w części (w zależności od formy dofinansowania). Przystępując do projektu beneficjent zobowiązany jest dołączyć
do zgłoszenia dokumentację projektową, o ile jest wymagana.
W przypadku ograniczonej ilości miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Instytut zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej
liczby osób.
Zamawiający oświadcza, że akceptuje warunki i program realizacji usługi oraz zapoznał się i akceptuje treść
Regulaminu dla usług szkoleniowych i prorozwojowych w Instytucie Mediatio w Opolu, w tym dla Placówki
Kształcenia Ustawicznego Neo Sea, który znajduje się na stronie www.mediatio.pl.

VII. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
1.

2.

Oświadczam, iż dobrowolnie udostępniam moje dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, w ramach i w
celu realizacji mojego doskonalenia zawodowego i osobistego, w tym realizacji usług szkoleniowych oraz
prorozwojowych, wskazania rekomendacji w zakresie usług dostosowanych do moich potrzeb, jak również
informowania o możliwościach doskonalenia.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami § 8 Regulaminu dla usług szkoleniowych i prorozwojowych
w Instytucie Mediatio w Opolu, w tym dla Placówki Kształcenia Ustawicznego Neo Sea oraz Klauzulą Informacyjną
umieszczoną w stopce na stronie www.mediaio.pl . Informacje dotyczące przetwarzania przez podmioty Instytutu
Mediatio moich danych osobowych a także przysługujące mi prawa z tym związanych są dla mnie jasne i
zrozumiałe.

Zgoda na wykonanie zdjęć/utrwalenie wideo
(Dzięki tej zgodzie będziemy mogli uwiecznić działalność Instytutu Mediatio - wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w
szkoleniu i/lub usłudze prorozwojowej – w przypadku braku zgody należy przekreślić treść zgody).
Wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego podczas realizacji szkolenia i/lub usługi prorozwojowej, w
postaci fotografii cyfrowej oraz nagrania, przez współadministratorów tj. podmioty z Instytutu Mediatio*, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wizerunek zostanie wykorzystany
na potrzeby związane z uświetnieniem działalności Instytutu Mediacyjnego, jak również może zostać opublikowany na stronie internetowej i
portalach społecznościowych oraz wykorzystany w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytułu.
…………………………………………..
(data i czytelny podpis Zamawiającego)

*podmioty z Instytutu Mediatio – należy rozumieć następujące podmioty: Fundacja Mediatio z siedzibą w Opolu, posiadająca numer KRS 0000531271, Fundacja Harmonia Życia z
siedzibą w Opolu, posiadająca numer KRS 0000409953, Neo Sea sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, prowadząca Placówkę Kształcenia Ustawicznego Neo Sea, posiadająca numer KRS
0000649401 oraz Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Gibek-Wiśniewska z siedzibą w Opolu, posiadająca numer NIP: 7551287047.

