Formularz dla uczestnika szkolenia ML RS 2017
Szkolenie dla młodzieżowych liderów Programu „Równać Szanse 2017”
*Wymagane

I. Dane uczestnika szkolenia
1.

2.

3.

4.

5.

1. Imię i nazwisko *

2. E-mail Uczestnika *

3. Nr telefonu uczestnika *

4. Data urodzenia *

5. Nr PESEL *

6. 6. Miejscowość *

7.

8.

9.

10.

11.

12.

7. Ulica, nr budynku i lokalu *

8. Kod pocztowy *

9. Poczta *

10. Szkoła i klasa, do której uczęszczasz. *

11. Imię i nazwisko jednego z rodziców
(opiekuna) *

12. Telefon kontaktowy rodzica (opiekuna) *

II. Informacje o projekcie, w którym uczestniczyłeś/aś:
13.

14.

1. Nazwa projektu *

2. Nazwa organizacji realizującej projekt *

III. Dane o uczestniku szkolenia:
15.

16.

1. Opisz swój udział w projekcie
zrealizowanym w ramach Programu „Równać
Szanse”. *

2. Co w zrealizowanym projekcie było dla
Ciebie najciekawsze, najważniejsze? *

17. 3. Czy po projekcie brałaś/brałeś udział w
innych projektach, działaniach? Jeżeli tak, to
przez kogo organizowanych i na czym
polegał Twój udział? *

18.

19.

20.

21.

22.

4. Opisz swoje zainteresowania. *

5. Co uważasz za swój dotychczasowy
największy sukces i dlaczego? *

6. Gdybyś miał/miała możliwość
zrealizowania swojego pomysłu na projekt z
rówieśnikami, czego by dotyczył? *

7. Dlaczego chcesz wziąć udział w
szkoleniu? *

Zgoda na przetwarzanie danych
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na potrzeby Programu "Równać Szanse".

23.

Jaką drogą wysyłasz film? *
Film powinien odpowiadać na pytanie „Dlaczego
chcesz wziąć udział w Szkoleniu Młodzieżowych
Liderów?”. Film promujący Twoją kandydaturę
powinien być nagrany telefonem komórkowym
lub innym sprzętem umożliwiającym nagrywanie
obrazu i dźwięku. Film nie może podlegać
jakiejkolwiek obróbce przy pomocy programów
komputerowych umożliwiających zmiany w
zapisie wideo. Film musi być nagrany w sposób
ciągły i trwać maksymalnie 30 sekund. Film
powinien być załadowany na dysk google lub
serwis youtube, a link udostępniony do
obejrzenia lub kopiowania na użytek rekrutacji
wklejony poniżej lub przesłany na adres email p.walecki@pcyf.org.pl. Link do filmu powinien
zostać przesłany najpóźniej w dniu zakończenia
rekrutacji tj. 18 kwietnia 2018 r., do godz. 12.00.
Mail z linkiem do filmu powinien zawierać
następujące informacje: • Imię i nazwisko
kandydata; • Nazwa organizacji/instytucji
rekomendującej kandydata; • Miejscowość –
siedziba organizacji/instytucji rekomendującej
kandydata; • Link do filmu.

Technologia

