DEKLARACJA UCZESTNICTWA w FORMACJI 2018/2019 - Tychowo

Ja, …………………………………………………………………………….. zobowiązuję się uczestniczyć w wybranych przeze
mnie zajęciach formacyjnych na Akademii Rozwoju Talentów w ………………………………….
Formacja Kobiet rok I TAK/NIE
Formacja Kobiet rok II TAK/NIE

Potwierdzam również, że zapoznałam/em się z jej zasadami:
1. Akademia oferuje zajęcia dla osób dorosłych, którzy chcą rozwijać swój potencjał ludzki we współpracy
z Duchem Świętym, aby Jezus był uwielbiony i by oddawać cześć Bogu Ojcu.
2. Zajęcia są oparte na Słowie Bożym oraz nauce Kościoła Katolickiego oraz z błogosławieństwem jego
pasterzy.
3. Warunki fnansowe:
a) Proponowane zajęcia: dla kobiet, zarządców są bezpłatne.
Jednak ze względów motywacyjnych wymagamy wpłacenia kaucji w wysokości 50 złotych przed
pierwszymi zajęciami na konto. Niezależnie od ilości wybranych zajęć kaucja jest tylko jedna. Kaucja
zwracana jest na ostatnich zajęciach w wysokości zależnej od frekwencji uczestnika. Jednorazowa
nieobecność na jednych zajęciach to utrata 25 złotych, dwukrotna nieobecność to utrata całej kaucji.
Liczy się nieobecność. Przykład: Stanisław zapisał się na zajęcia dla Liderów, a Tomasz zapisał się na
Szkołę Modlitwy oraz Ewangelizatorów. Obydwoje zdecydowali się pojechać na inne rekolekcje zamiast
przyjechać na zajęcia i byli nieobecni na jednym zjeździe. Tomasz był nieobecny na jednych zajęciach
więc stracił 25 zł kaucji. Stanisław był nieobecny na dwóch zajęciach więc traci od razu 50 zł kaucji.
Honorujemy pisemne zwolnienia lekarskie (takie jak dla pracodawcy) – jako usprawiedliwienie
nieobecności, w takim wypadku kaucja nie jest utracona. Nie usprawiedliwiamy nieobecności, jeśli ktoś
był na uczelni, na pielgrzymce, posługiwał na rekolekcjach etc.
Uwaga do punktu a: Każde spóźnienie dłuższe niż 10 minut traktowane jest jako nieobecność.
b) Aby w pełni korzystać z formacji, to do niektórych zajęć uczestnik powinien zakupić podręczniki.
Informacja o kosztach i kierunkach, do których potrzebny jest podręcznik będzie umieszczona na stronie
organizatora.
3. Sprawy organizacyjne:
a) wszelkie zapytania dotyczące planu, organizacji, czy dostarczanie skanu zwolnienia, należy kierować na
adres: sekretariat@rozwijajtalenty.pl
b) osoba, która zapisała się na zajęcia, a w nich przestaje uczestniczyć proszona jest o powiadomienie
biura;

c) na zajęcia nie przyprowadzamy osób z zewnątrz, które nie są zapisane na Akademię; nie dopisujemy na
liście obecności żadnej osoby bez uzgodnienia tego z biurem
d) na listach obecności nie nanosimy żadnych swoich adnotacji
e) wejście do miejsca, w których odbywać będą się zajęcia będzie możliwe tylko za okazaniem
identyfkatora; jeżeli uczestnik Akademii zapomni lub zgubi identyfkator nie zostanie wpuszczony na
zajęcia. Identyfkatory będą wydawane przed pierwszymi zajęciami w październiku.
4. Prosimy:
- nie spóźniać się na zajęcia
- gorliwie uczestniczyć w proponowanym programie
- z całą uczciwością podejmować pracę nad sobą tak, aby będąc przygotowanym służyć w Kościele
Katolickim
- nie rezygnować z zajęć do końca roku, zgłaszać trudności, problemy. W mocy Jezusa będziemy je
rozwiązywać.

………………………………………..
(data i podpis)

