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KARTA REKRUTACYJNA
Akademia Umiejętności Animatora LGD
I Grupa
Nazwa lokalnej grupy
działania wysyłającej
uczestnika oraz adres
Nr telefonu, adres e-mail
NIP LGD (płatnika)
Nazwiska i funkcje osób
upoważnionych do
zgłaszania uczestników
Imię/Nazwisko osoby
zgłaszanej na warsztaty
do 35 lat włącznie

powyżej 35 lat

Adres zamieszkania, telefon,
e-mail
Obszar wiejski
Uczestnik jest :

członkiem LGD TAK

NIE

TAK

partnerem TAK

NIE
NIE

inne

Miejsce szkolenia
I GRUPA

zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i
wielkopolskie

Wstępne terminy:

Warsztat 1: Data: 26-27-28. 04.2018 środa, czwartek, piątek
Warsztat 2: Data: 21-22-23.05.2018 pon-wt-środa
Warsztat 3: Data: 21-22-23.06.2018 pon-wt-środa

Proszę krótko wyjaśnić
swoją motywację udziału w
szkoleniu animatorów
lokalnych

Czym zgłoszona osoba
zajmuje się na co dzień ?

Czy ma Pani/Pan
doświadczenia w animacji –
jakie? Proszę podać
przykłady, efekty. Jaki
obszar działania Panią/Pana
interesuje najbardziej.
Krótko.
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Czego Pani/Pan chciałby się
nauczyć ?
Wyżywienie (każdy zjazd)
Proszę o posiłki
wegetariańskie

2 x śniadanie, 3 x obiad, 2 x kolacja; serwisy kawowe,
TAK

NIE

Inne uwagi organizacyjne:

………………………………………………………………………..
data, pieczęć i podpis upoważnionych osób
Zasady uczestnictwa w warsztatach:
.
1. Do udziału w projekcie Akademia Umiejętności Animatora LGD zostanie zakwalifikowanych I warsztat 100 osób,
Zakończyć powinno minimum 60 animatorów po 15 uczestników w każdym z czterech regionów.
2. Proponujemy 3x 3dni warsztaty, wyjazd studyjny oraz seminarium regionalne, konkurs z nagrodami oraz
konferencję podsumowującą.
3. Zgłoszenie uczestników przez LGD następuje poprzez wysłanie wypełnionej karty rekrutacyjnej. Kartę należy
wysłać e-mailem na adres sekretariat@faow.org.pl ( w tytule: animatorzy-zgłoszenie)
4. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator zapewnia warsztaty na wysokim poziomie, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie.
Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia części kosztów udziału w całym cyklu warsztatowym Opłata w wysokości
300 zł od uczestnika musi zostać uiszczona przelewem na konto FAOW najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem
pierwszego warsztatu.
6. Uczestnicy opłacają samodzielnie koszty dojazdu na warsztaty.
7. Zgłoszone osoby muszą uczestniczyć w całym cyklu warsztatowym w tym samym regionie.

Oświadczenie:
Zobowiązuję się do zapłaty kwoty 300,00 zł jednorazowo na konto FAOW w Banku Ochrony Środowiska
Nr konta: 15 1540 1157 2115 6613 0949 0001

tytułem uczestnictwa pani/pana

……………………………………………… w całym cyklu warsztatowym

Akademia Umiejętności Animatora LGD.
Potwierdzenie wpłaty należy przywieźć na pierwsze warsztaty.
Data, pieczęć, imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………
(Przyjąłem warunki uczestnictwa w szkoleniu do wiadomości i stosowania)
.
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