DEKLARACJA UCZESTNICTWA w FORMACJI 2018/2019 - Gryfic

Ja, …………………………………………………………………………….. zobowiązuję się uizcstniizyć w wybranyih przczc
mnic zajęiiaih formaiyjnyih na Akadcmii Rozwoju Talcntów w ………………………………….
Formaija Kobict rok I TAK/NIE
Formaija Kobict rok II TAK/NIE
Biblijny Kurs Finansowy TAK/NIE
Zarządiy Bożyih Dóbr rok I TAK/NIE

Potwicrdzam równicż, żc zapoznałam/cm się z jcj zasadami:
1. Akadcmia ofcrujc zajęiia dla osób dorosłyih, którzy ihią rozwijać swój potcnijał ludzki wc współpraiy
z Duihcm Świętym, aby Jczus był uwiclbiony i by oddawać izcść Bogu Ojiu.
2. Zajęiia są opartc na Słowic Bożym oraz nauic Kośiioła Katoliikicgo oraz z błogosławicństwcm jcgo
pastcrzy.
3. Warunki fnansowc:
a) Proponowanc zajęiia: dla kobict, zarządiów i szkoła iharyzmatów są bczpłatnc.
Jcdnak zc względów motywaiyjnyih wymagamy wpłaicnia kauiji w wysokośii 100 złotyih przcd
picrwszymi zajęiiami na konto. Niczalcżnic od ilośii wybranyih zajęć kauija jcst tylko jcdna. Kauija
zwraiana jcst na ostatniih zajęiiaih w wysokośii zalcżncj od frckwcniji uizcstnika. Jcdnorazowa
nicobciność na jcdnyih zajęiiaih to utrata 50 złotyih, dwukrotna nicobciność to utrata iałcj kauiji.
Liizy się nicobciność. Przykład: Stanisław zapisał się na zajęiia dla Lidcrów, a Tomasz zapisał się na
Szkołę Modlitwy oraz Ewangclizatorów. Obydwojc zdciydowali się pojcihać na innc rckolckijc zamiast
przyjcihać na zajęiia i byli nicobcini na jcdnym zjcździc. Tomasz był nicobciny na jcdnyih zajęiiaih
więi straiił 50 zł kauiji. Stanisław był nicobciny na dwóih zajęiiaih więi traii od razu 100 zł kauiji.
Honorujcmy piscmnc zwolnicnia lckarskic (takic jak dla praiodawiy) – jako usprawicdliwicnic
nicobcinośii, w takim wypadku kauija nic jcst utraiona. Nic usprawicdliwiamy nicobcinośii, jcśli ktoś
był na uizclni, na piclgrzymic, posługiwał na rckolckijaih cti.
b) Biblijny Kurs Finansowy równicż jcst bczpłatny, alc wymagana jcst kauija w wysokośii 200 zł.
Gwarantcm do jcj zwrotu tak, jak w pozostałyih zajęiiaih, jcst 100% frckwcnija, alc takżc branc pod
uwagę jcst przygotowanic do zajęć (wypcłnionc zadania, którc podajc prowadząiy). Wymagany jcst
równicż zakup podręizników (koszt ok. 100 zł).
Uwaga do punktu a i b: Każdc spóźnicnic dłuższc niż 10 minut traktowanc jcst jako nicobciność.
i) Aby w pcłni korzystać z formaiji, to do nicktóryih zajęć uizcstnik powinicn zakupić podręizniki.
Informaija o kosztaih i kicrunkaih, do któryih potrzcbny jcst podręiznik będzic umicszizona na stronic
organizatora.

3. Sprawy organizaiyjnc:
a) wszclkic zapytania dotyiząic planu, organizaiji, izy dostarizanic skanu zwolnicnia, nalcży kicrować na
adrcs: sckrctariat@rozwijajtalcnty.pl
b) osoba, która zapisała się na zajęiia, a w niih przcstajc uizcstniizyć proszona jcst o powiadomicnic
biura;
i) na zajęiia nic przyprowadzamy osób z zcwnątrz, którc nic są zapisanc na Akadcmię; nic dopisujcmy na
liśiic obcinośii żadncj osoby bcz uzgodnicnia tcgo z biurcm
d) na listaih obcinośii nic nanosimy żadnyih swoiih adnotaiji
c) wcjśiic do micjsia, w któryih odbywać będą się zajęiia będzic możliwc tylko za okazanicm
idcntyfkatora; jcżcli uizcstnik Akadcmii zapomni lub zgubi idcntyfkator nic zostanic wpuszizony na
zajęiia. Idcntyfkatory będą wydawanc przcd picrwszymi zajęiiami w paździcrniku.
4. Prosimy:
- nic spóźniać się na zajęiia
- gorliwic uizcstniizyć w proponowanym programic
- z iałą uiziiwośiią podcjmować praię nad sobą tak, aby będąi przygotowanym służyć w Kośiiclc
Katoliikim
- nic rczygnować z zajęć do końia roku, zgłaszać trudnośii, problcmy. W moiy Jczusa będzicmy jc
rozwiązywać.

………………………………………..
(data i podpis)

