
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA KURSY DLA OSÓB DOROSŁYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019                                                     

DANE PERSONALNE 

Imię i nazwisko* …………………………………………………………………………………….. 

PESEL* ……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania* ………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia* ……………………………………………………….…………………… 

Telefon i e-mail uczestnika* 

……………………………………………………………….…………. 

* Pola obowiązkowe.  
 

 

Zgłaszam swój udział w zajęciach:* 

*zakreślić odpowiedni/odpowiednie  kwadrat/y  

 

Kurs komputerowy (obsługa komputera i internetu od podstaw) 

Język angielski (poziom podstawowy – A0/A1)  

Język angielski (poziom podstawowy plus – A1/A2)

Język angielski (poziom średniozaawansowany – A2/B1) 

Język angielski (poziom zaawansowany – B1/B2) 

Język niemiecki (poziom podstawowy – A0/A1)  

Język niemiecki (poziom podstawowy plus – A1/A2)  

Język niemiecki (poziom średniozaawansowany – A2/B1)  

Język niemiecki (poziom zaawansowany – B1/B2) 

Język hiszpański (poziom podstawowy – A0/A1)  

Język włoski (poziom podstawowy – A0/A1)  

Język francuski (poziom podstawowy – A0/A1) 

Język francuski (poziom podstawowy plus – A1/A2) 

Język rosyjski (poziom podstawowy – A0/A1) 

Język rosyjski (poziom podstawowy plus – A1/A2) 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Kursy prowadzone są w małych, maksymalnie kilkunastoosobowych grupach. 

2. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy.  

3. O rozpoczęciu kursu decyduje dyrektor KCE KANA. 

4. Kursy odbywać się będą 1 raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w roku 

szkolnym 2018/2019 (najczęściej w godzinach 18:30-20:00). 

5. Uczestnicy kursów otrzymują Certyfikat ukończenia kursu  

(o przyznaniu certyfikatów decyduje 75% frekwencja obecności na zajęciach oraz 

pozytywne zdanie testu sprawdzającego). 

6. Zasady funkcjonujące podczas zajęć reguluje „Regulamin zajęć edukacyjnych  

w Katolickim Centrum Edukacji KANA”. 

 

Katolickie Centrum Edukacji KANA, ul. Chopina 2, 39-200 Dębica 

tel. 14 6969-110, e-mail: kana.debica@wp.pl 

Polub nas na: facebook.com/debica.kana 

mailto:kana.debica@wp.pl


 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem zajęć w Katolickim Centrum 

Edukacji KANA w Dębicy oraz akceptuję jego postanowienia i zapisy. 

 

2. Zobowiązuję się, do wniesienia opłaty za wybrany kurs w wysokości 350 zł brutto 

(trzysta pięćdziesiąt złotych brutto) jako opłaty członkowskiej/wpisowej oraz regularnego 

uczestnictwa w zajęciach.  

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, 

umieszczenie ich w bazie danych Katolickiego Centrum Edukacji KANA, zgodnie z Art. 24 ust.1 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883). 

 

UPOWAŻNIENIE 

Upoważniam Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy do przetwarzania danych osobowych 

gromadzonych przez Centrum w procesie rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dla osób dorosłych. 

Upoważnienie dotyczy danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji oraz 

danych osobowych w związku z uczestnictwem w zajęciach edukacyjno-dydaktycznych 

realizowanych przez Centrum w roku szkolnym 2018/2019.  

2. Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenie zajęć lub rezygnacji udziału w zajęciach.  

3. Jednocześnie zobowiązuję Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy do zachowania  

w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 

 

Podstawa prawna:  

Art. 37 i 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182 ze zm.) 

 

 

 

Miejscowość, data ........................................           Podpis ........................................ 

 


