
 

Formularz zgłoszeniowy 
 

DANE OSOBOWE 
                                  

Nazwisko                                  
                                  

Imię                                  
                                  

Data urodzenia   -   -      (dzień-miesiąc-rok)  
                                  

Miejsce urodzenia                                  
                                  

Województwo urodzenia                                  
                                  

                 PESEL              
                                  
MIEJSCE ZAMIESZKANIA  
                                  

Kod   -        Miasto                       
                                  

Ulica                        Numer        
                                  

Województwo                                  
                                  

Telefon                   Telefon GSM             

 Operator GSM   

Telefon do rodzica lub opiekuna ( w razie zdarzeń nagłych)  

                                                                                             -------------------------------------------------------------------- 

e-mail   

 
Aby uczestniczy ć w kursie……………………………………………………………….…………………………..nale ży: 

• Zgłosić się osobiście w sekretariacie „KANY” w Sosnowcu, ul. Legionów 10, w godz. 930 – 1830; 

• Przedstawić dowód tożsamości z wypełnionym formularzem; 

• Z przedstawicielem „KANY” dokonać wyboru terminu szkolenia; 

• Dokonać wpłaty za kurs w wysokości………….……..zł. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem/am si ę i akceptuj ę warunki uczestnictwa w kursie  oraz warunki regulaminu 

Karty Klubowej.  

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w formularzu dla potrzeb procesu rekrutacji. (zgodnie z Ustawą 
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. Ustaw 
nr 133 poz. 883) 

� Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową lub przez usługę sms 
bieżących informacji dotyczących oferty KANY. 

 

  
 
 

 (Czytelny podpis Kandydata, w przypadku osób  
                                niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna) 

 
 
O Centrum Edukacji i Wychowania Młodzie ży KANA dowiedziałem/am si ę z: 
 
........................................................................................................................................................ 
Uczęszczam do szkoły (podaj nazwę i miejscowość): 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wypełnia Sekretariat KANY 

Numer karty 
k klubowej: 

             



 

REGULAMIN 

UCZESTNICTWA W KURSIE JĘZYKOWYM 

Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży 

KANA 

 
 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach organizowanych przez Centrum 
Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA. 

 
 
 
 
1. Kursant uczestniczy w kursie językowym, który obejmuje ……. h (1 semestr). Wymiar (liczba godzin) każdego kursu 

ustalany jest w bieżącym roku. 
 
2. W ramach kursu uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały edukacyjne. 
 
3. Kursant ma pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach na kolejnym poziomie zaawansowania, po zdanym egzaminie 

końcowym, co najmniej na ocenę dobrą. 
 
 
 
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE  
 
1. Z kursu może korzystać osoba w wieku od 16 do 25 lat. 
 
2. Należy uiścić opłatę za kurs w wysokości ustalonej na bieżący rok. Wpłata jest gwarancją miejsca. 
 
3. Wpłata nie jest zwracana kursantowi i zostaje przek azywana na cele statutowe KANY w przypadku rezygnacji 

z udziału w kursie w terminie późniejszym niż 2 tyg. od jego rozpoczęcia, 
 

 
 

II. OBOWIĄZKI KURSANTA 
 
1. Kursant zobowi ązany jest do uczestniczenia w charakterze wolontari usza, co najmniej raz w semestrze, w akcji 

charytatywnej organizowanej przez KAN Ę. 
 
2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach oraz do systematycznej nauki. W przypadku nie 

zaliczenia 3 prac pisemnych, fakt ten zgłaszany jest do dyrektora KANY, który decyduje o możliwości dalszego udziału 
kursanta w zajęciach. 

 
3. W przypadku trzykrotnego naruszenia dyscypliny na zajęciach fakt ten zgłaszany jest do dyrektora KANY, który decyduje 

o możliwości dalszego udziału kursanta w zajęciach. 
 
4. Konsekwencją nieprzestrzegania „Regulaminu uczestnictwa w kursie językowym Centrum Edukacji i Wychowania 

Młodzieży KANA” będzie wykluczenie z listy kursantów i utrata wpłaconej kaucji.  
 
5. W przypadku osób niepełnoletnich korzystających z kursu, istnieje obowiązek podpisu rodzica lub opiekuna na formularzu 

osobowym oraz na regulaminach KANY. 
 
 
 
 

............................................................. 
            (Czytelny podpis) 

 
 
 
 
Sosnowiec, dnia .............................................  
 


