
    
Formularz zgłoszenia  

X Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą   
konferencja dla nauczycieli  
Warszawa, 3–15 lipca 2016r.  

  

  

1. Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………  

  

2. Data urodzenia  ……………………………………………………………………  

  

3. Kraj zamieszkania  ……………………………………………………………………  

  

4. Adres                   ……………………………………………………………………  

  

5. Telefon    ……………………………………………………………………  

  

6. Adres e-mail                 ……………………………………………………………………  

  

7. Miejsce pracy   
           ( prosimy o podanie dokładnych danych teleadresowych wszystkich miejsc pracy)  

   

……………………………………………………………………........................................................................ 

...............................................................................................................................................  

  

8. Nauczane przedmioty lub inne formy pracy pedagogicznej  

    …….........................................................................................................................................   

9. Opis scenariusza zajęć dotyczącego pracy w miejscu pamięci 

(proszę o wskazanie celów zajęć oraz wykorzystanych metod a także opis przebiegu 

lekcji)  

Adresat:  

  

Temat:   

  

Cele zajęć:  

  

Metody pracy:   

  

Opis przebiegu zajęć:  

    

  

  

  

  



    
10. Dotychczasowa współpraca z BEP IPN   

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

        

11. Czy dotychczas aplikowała/aplikował Pani/ Pan na kurs „Polonijne Spotkania z             

Historią najnowszą”?   

        

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

Informacje o formie udziału w X Polonijnych Spotkaniach z Historią Najnowszą   

  

12. Jeżeli deklaruje Pani/Pan udział w Polonijnych Spotkaniach w niepełnym wymiarze          

(zaświadczenie o udziale w kursie otrzymają tylko osoby uczestniczące w ponad 90%          

zajęć), proszę podać datę przyjazdu i wyjazdu (daty nie mogą przekraczać dat trwania          

konferencji).  

         Przyjazd w dniu ……… lipca 2016r. wyjazd w dniu ………… lipca 2016r.   

  

13. Będę korzystał z:  

          □ zakwaterowania    

          □ wyżywienia  

    

14. Na kurs zamierzam przybyć:  

           □ samochodem         □ pociągiem   □ samolotem            □ autobusem  

  

            Szacunkowy koszt podróży w obie strony wyniesie ok. ……………………….. €  

        

• Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej BEP IPN z możliwością ich 

poprawiania i uzupełniania, we wszelkich działaniach edukacyjnych prowadzonych przez BEP IPN w rozumieniu Ustawy o ochronie 

danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez BEP IPN zamieszczonych przeze mnie informacji do celów naukowych i edukacyjnych oraz 

ich publikację  

• Do zgłoszenia załączam opis prowadzonej działalności edukacyjnej potwierdzony przez zwierzchnika     
• Jestem poinformowany (poinformowana), iż organizatorzy konferencji  zapewniają zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych 

o standardzie turystycznym w ośrodku niewyposażonym w windę  
  

  

  

  
.................................................................................................................................................  

(PODPIS )  



  

  

                


