
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

na szkolenia dla nauczycieli 

Dane uczestnika szkolenia: 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Miejsce zamieszkania (prosimy o wskazanie jedynie MIASTA)  

Wyrażam chęć otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu* (certyfikat będzie do 

odbioru  osobistego  od dnia 04.10.2021 r. w PDN Vademecum w Nysie ul. Poznańska 1). 

TAK                                                                     NIE 

PROSZĘ O ZAZNACZENIE „X” WYBRANEGO SZKOLENIA LUB SZKOLEŃ: 

UWAGA! Zapisując się na więcej niż jedno szkolenie prosimy o zwrócenie uwagi na datę i godzinę szkolenia, 

ponieważ niektóre zajęcia odbywają się w tym samym czasie 

 
18 września 2021 w godz. 9.00-10.30 – Gość specjalny Zyta Czechowska  

Wspieranie uczniów ze SPE z wykorzystaniem TIK 

 

18 września 2021 w godz. 11.00-12.30 

Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze 

spektrum autyzmu 

 

 

18 września 2021 w godz. 13.00-14.30 

Czy warto wracać do szkoły czyli rozważania o 

motywacji 

 

19 września 2021 w godz. 9.00-10.30 

Terapia ręki w pracy z dzieckiem z 

trudnościami grafomotorycznymi 

 

 

19 września 2021 w godz. 11.00-12.30 

 Zabawy logorytmiczne 

 

19 września 2021 w godz. 13.00-14.30 

 Mutyzm wybiórczy w przedszkolu/szkole 

 

 

20 września 2021 w godz. 17.00-18.30 

Nysa – jako atrakcyjne miejsce na wycieczkę 

szkolną 

 

21 września 2021 w godz. 17.00-18.30 

 Jak stworzyć zgrany zespół klasowy? 

 

 

22 września 2021 w godz. 17.00-18.30 

 Pomysły na wykorzystanie TIK do aktywizacji 

uczniów 

 

23 września 2021 w godz. 17.00-18.30 

Proste narzędzia TIK wspierające 

kreatywność nauczyciela 

 

 

23 września 2021 w godz. 17.00-18.30 

Arteterapia w szkole i przedszkolu 

 

24 września 2021 w godz. 17.00-18.30 

Pierwsze Kroki w ACC 

 

 

25 września 2021 w godz. 9.00-10.30 

 Lęk mnie bierze- praca terapeutyczna z dziećmi 

przejawiającymi lęk napadowy 

 

25 września 2021 w godz. 11.00-12.30 

Programy komputerowe w poradnictwie 

zawodowym online 

 

 

25 września 2021 w godz. 13.00-14.30 

Zabawy logopedyczne na wesoło 

 
25 września 2021 w godz. 15.00-16.30 

 „Rzućmy na to okiem” – o języku ucznia z ASD 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością PDN Vademecum w 

szczególności informacji o organizowanych wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail jak również 

pocztą tradycyjną. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania mi wszelkich innych informacji marketingowych i handlowych oraz 

informacji o wydarzeniach organizowanych przez PDN Vademecum oraz instytucje współpracujące z Uczelnią poprzez wiadomości SMS, 

wiadomości e-mail jak również pocztą tradycyjną. 

Administratorem danych osobowych jest PDN „Vademecum” Bożena Węcka 48-300 Nysa, ul. Kukułcza 5, NIP 753-103-24-27, adres e-mail: 

biuro@vademecum.nysa.pl, telefon: 77 435 12 54, reprezentowane przez Właściciela Bożenę Węcką  

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązku informacyjnego o warunkach przetwarzania danych osobowych w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi uprawnieniach 

W trosce o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych informujemy, że wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza w celu wzięcia udziału 

w Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń organizowanym w formie online, wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych oraz jest równoznaczne z 

wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy 

o nie przesyłanie elektronicznego formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. 

 
 

………………………………………………………….. 

Podpis uczestnika szkolenia 

                                                           
*UWAGA! Certyfikat otrzyma tylko osoba logująca się na szkolenie z adresu mailowego wskazanego w formularzu oraz będzie 

uczestniczyła w pełnym wymiarze czasu trwania szkolenia.   


