FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA
ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań, www.fwioo.pl, info@fwioo.pl
tel.: +48 61 6232536, +48 61 6243474, fax: +48 61 6232504
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Formularz zgłoszeniowy
Nazwa szkolenia

Przygotowanie zamówień publicznych na zakup systemów
teleinformatycznych w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego także typu open source.
Poznań*

Miejsce szkolenia

Warszawa*
*niepotrzebne skreślić

Potwierdzam swoje uczestnictwo (prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nazwa instytucji:
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
NIP
Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej się na szkolenie:

Stanowisko

Telefon kontaktowy

E-mail osoby zgłaszającej się
Podstawowy
Średni (krótki opis)
Jak ocenia Pan(i) swoją
wiedzę z proponowanego zakresu
szkolenia?

Zaawansowany (krótki opis)

Jaki element szkolenia interesuje
Pana/Panią najbardziej?
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Jak Pan(i) ocenia swoją
wiedzę nt. Wolnego
i Otwartego Oprogramowania?

Lunch

Wegetariański*
Mięsny*
*niepotrzebne skreślić

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym
wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami
organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie
dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr133 poz.883).
Podpis

Prosimy o odesłanie formularza na adres e-mail: piotr.gmerek@fwioo.pl lub faksem na numer 0616232504.
Po zatwierdzeniu listy uczestników otrzymacie Państwo pisemne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Piotrem Gmerkiem - nr tel. 061 6243474 lub e-mail
piotr.gmerek@fwioo.pl.
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