Vyplněnou přihlášku
zasílejte naskenovanou
na e-mailovou adresu
příslušného pracoviště.

Závazná přihláška
na akci DVPP
Název vzdělávací akce

Název vzdělávací akce

Číslo akce

Číslo akce

Datum konání

Datum konání

Místo konání

Místo konání

Jméno, příjmení, titul

Jméno, příjmení, titul

Datum narození

Datum narození

Aprobace/Funkce

Aprobace/Funkce

Číslo mobilního telefonu

Číslo mobilního telefonu

Osobní e-mail

Osobní e-mail

Adresa vč. PSČ

Adresa vč. PSČ

Název organizace

Název organizace

(prvních 6 čísel RČ)

(prvních 6 čísel RČ)

IČ organizace

Kód org.

Ulice, č. p.

IČ organizace

PSČ:

Město

Telefon organizace

Telefon organizace

E-mail organizace

E-mail organizace

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek
Fakturou z prostředků školy

Samoplátce

Forma úhrady

Organizace vyžaduje 2 ks originálů osvědčení (např. pro „šablony OP VVV“).

V

dne
Organizace souhlasí s přihlášením účastníka

podpis

Na jednu přihlášku je možno přihlásit jen jednoho účastníka na jednu akci. Bezplatné storno přihlášky lze provést 5 pracovních
dnů před zahájením akce, a to pouze písemně s uvedením všech identifikačních údajů (jméno, 6 číslic RČ, škola, číslo akce,
název a termín). Na pozdější storno nemůžeme brát bohužel zřetel. Den konání akce se nezapočítává do lhůty pro storno. KVIC ručí
za ochranu osobních dat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

razítko a podpis ředitele

www.kvic.cz

Kód org.

Ulice, č. p.

Město

Forma úhrady

Vyplněnou přihlášku
zasílejte naskenovanou
na e-mailovou adresu
příslušného pracoviště.

Závazná přihláška
na akci DVPP

PSČ:

Fakturou z prostředků školy

Organizace vyžaduje 2 ks originálů osvědčení (např. pro „šablony OP VVV“).

V

dne
Organizace souhlasí s přihlášením účastníka

www.kvic.cz

podpis

Na jednu přihlášku je možno přihlásit jen jednoho účastníka na jednu akci. Bezplatné storno přihlášky lze provést 5 pracovních
dnů před zahájením akce, a to pouze písemně s uvedením všech identifikačních údajů (jméno, 6 číslic RČ, škola, číslo akce,
název a termín). Na pozdější storno nemůžeme brát bohužel zřetel. Den konání akce se nezapočítává do lhůty pro storno. KVIC ručí
za ochranu osobních dat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

razítko a podpis ředitele
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníkůa informační centrum, Nový Jičín,
příspěvková organizace

Samoplátce

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníkůa informační centrum, Nový Jičín,
příspěvková organizace

