
 

 
 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa kursu: ………………………………………………………………………………………………. 

Termin kursu: ………………………………………………………………………………………………  

Cena kursu: ………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce Kursu: Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna pk. Nysa ul. Poznańska 1 

Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesyłać na numer faksu: 

77 435 12 54, wew. 26,27 lub na adres: kursy@poznanska.nysa.pl 

l.p. Imię i Nazwisko Data urodzenia 
Miejsce 

urodzenia 
e-mail Telefon 

1      

 
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w niej 
określonych.  
Umowa: Po przesłaniu zgłoszenia formularza zgłoszeniowego  należy w ciągu 7 dni podpisać umowę o kursie. 
Płatności: Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z dokonanie rezerwacji terminu kursu i zobowiązaniem do zapłaty. 

 Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 50 zł najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem kursu. 

 Płatności za kurs prosimy dokonywać  na konto Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej najpóźniej 7 dni przed 
rozpoczęciem kursu: 

 
RAIFFEISEN POLBANK 28 1750 0012 0000 0000 2757 9124 
Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Teologiczno Humanistyczna 
ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna 
Wpłata tytułem: Kurs kierowników wypoczynku-NYSA (imię i nazwisko) 
 
Rezygnacja z uczestnictwa: odwołanie uczestnictwa w kursie może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: kursy@poznanska.nysa.pl lub faksem 77 435 12 54, wew. 22 wg warunków zamieszczonych 
poniżej: 

 pisemna rezygnacja która nastąpi w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia - wówczas zamawiający 

uzyskuje zwrot wpłaconych opłat, pomniejszonych o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%,  

 pisemna rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się  
z obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia.  
 

Odwołanie kursu 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub konieczności 
organizacyjnych zmiany jej terminu. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone 

przez organizatora w pełnej wysokości.  
 
Zgodnie z § 12. 1. z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i 

młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629)., Kierownikiem wypoczynku może być 

osoba, która: spełnia następujące warunki: 

1) ma ukończone 18 lat życia,                                                                                                                                                                                                           
2) posiada co najmniej średnie wykształcenie, (nie dotyczy instruktorów harcerskich pełniących funkcje wychowawcy w 
placówkach prowadzonych przez organizacje harcerskie)                                                                                                                                                      
3) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-
wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat 
4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku 
5) nie była karana.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także wrażliwych, dla potrzeb procesu rekrutacji  

i nauki oraz w celu monitorowania kariery absolwenta zgodnie z przepisami prawa „Rozporządzenie 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” ), zwanego „Rozporządzeniem”. 

                                                                                                                  

          Data, czytelny podpis 

                    Wyższa  Szkoła  Teologiczno-Humanistyczna 
Punkt konsultacyjny w Nysie:                                                                                             
ul. Poznańska 1 • 48-300 Nysa,                                                                                                      

Tel./Fax. +48 (77) 435 12 54 wew. 27                                                                                     
e-mail: kursy@poznanska.nysa.pl • www.wsth.nysa.pl 

 

 

 

 

 


