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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 

1. RODZAJ KURSU 
 

KURSY: 
WYBIERAM KURS 

(zaznaczyć „X”) 
TERMIN KURSU 

KURS BRAKARSKI TARCICY 
KONSTRUKCYJNEJ 

Wytrzymałościowe sortowanie 
drewna konstrukcyjnego metodą 

wizualną 

X 
01 – 04.10.2020 r. 

(Miejsce kursu: Będlewo / Stęszew – 
ok. 30 km od Poznania) 

 
 

2. DANE ZAKŁADU PRACY KIERUJĄCEGO PRACOWNIKA / POWIATOWEGO URZĘDU 
PRACY KIERUJĄCEGO UCZESTNIKA* (wypełnić DRUKOWANYMI literami; *niepotrzebne skreślić) 
 

DANE ZAKŁADU PRACY / POWIATOWEGO URZĘDU PRACY*  
(jak na fakturze i na przelewie) 

Nazwa zakładu pracy / 
Powiatowego Urzędu Pracy* 

 

Dane teleadresowe (ulica, nr domu, 

nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, 
numer telefonu, adres e-mail) 

 

Numer NIP  

Imię i nazwisko osoby 
kontaktowej 

 

Numer telefonu do osoby 
kontaktowej 

 

Adres e-mail do osoby 
kontaktowej 
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3. DANE UCZESTNIKA/ÓW (wypełnić DRUKOWANYMI literami wszystkie wiersze) 
 

DANE UCZESTNIKA 1 

Imię (imiona) i nazwisko  

Adres do korespondencji  
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

Numer PESEL  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Numer telefonu 
 

 

Adres e-mail  

**zaznaczyć właściwe 

 

 

DANE UCZESTNIKA 2 

Imię (imiona) i nazwisko  

Adres do korespondencji  
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

Numer PESEL  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Numer telefonu 
 

 

Adres e-mail  

**zaznaczyć właściwe 
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DANE UCZESTNIKA 3 

Imię (imiona) i nazwisko  

Adres do korespondencji  
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

Numer PESEL  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Numer telefonu 
 

 

Adres e-mail  

**zaznaczyć właściwe 

 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną. 
 

Zapoznałem/am się z załącznikiem nr 1 do formularza zgłoszeniowego. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji  

(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                            pieczątka i podpis osoby zgłaszającej 
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Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego 

 

 

KOSZT KURSU BRAKARSKIEGO TARCICY KONSTRUKCYJNEJ wynosi 3444,00 zł / os. 

 

Cena zawiera: 

− profesjonalnie przeprowadzone 38-godzinne szkolenie (w tym 19 godzin zajęć praktycznych dot. 

oceny jakości drewna konstrukcyjnego i jego klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami) 

− zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (tu: obostrzenia sanitarne w związku z COVID-19) 

− pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe) 

− zestaw szkoleniowy (skrypt, notatnik, długopis, teczka) 

− materiały szkoleniowe (książka, miara zwijana, suwmiarka) 

− ubezpieczenie od NNW 

− certyfikat ukończenia kursu 

 

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy wysłać pocztą elektroniczną 

(w formacie pdf lub jpg) na adres:  

biuro@forestcc.pl 

w tytule e-maila wpisując „Formularz zgłoszeniowy”. 

 

 

Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty za kurs na konto Organizatora: 

74 2490 0005 0000 4520 5555 3012 (Alior Bank) 

w tytule przelewu wpisując nazwę kursu. 
 

 

Wpłata jest równoznaczna z zapisem na kurs 
(przesłanie samego formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje zapisu na liście uczestników). 

 
UWAGA!!! 

W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator potrąca 
30% kosztów. 

 

 
 

Dodatkowych informacji udziela: 

• FCC: Dariusz Rutkowski (tel. 690-800-290; e-mail: biuro@forestcc.pl) 

• DREWNO.PL: Katarzyna Jabłońska (tel. 601-876-319; e-mail: k.jablonska@drewno.pl) 
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