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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS E-LEARNINGOWY JĘZYKA CZESKIEGO 

W RAMACH PROJEKTU „WYKSZTAŁCENIE NIE ZNA GRANIC” 

 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Instytucja: 

E-mail: 

Numer telefonu: 

 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez partnerów projektu, tj. Europejskie 

Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.,  Euroregion Pomezí Čech, Moravy 

a Kladska - Euroregion Glacensis; Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w celu realizacji kursu językowego 

w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic”. Ponadto wyrażam zgodę na 

wykorzystywanie i upowszechnianie mojego wizerunku przez partnerów projektu. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz pod adresem: 

http://karr.pl/wp-content/uploads/2019/05/Klauzula-Informacyjna_KARR-SA.pdf. 

 

……………………………. 

(data i podpis) 

 

 

Zostałem poinformowany/a, iż zapisanie się na kurs e-learningowy jest jednoznaczne ze 

zobowiązaniem się do wzięcia udziału w dwóch stacjonarnych spotkaniach w ramach projektu: 

tj. 3-dniowe spotkanie z lektorem oraz warsztaty podsumowujące. Szczegóły organizacji kursu 

poniżej. 

 

……………………………. 

(data i podpis) 

http://karr.pl/wp-content/uploads/2019/05/Klauzula-Informacyjna_KARR-SA.pdf
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Przebieg zajęć: Naukę kursanci rozpoczną jesienią za pośrednictwem modułu e-learningowego. 

Platforma zawiera 36 lekcji języka czeskiego, 18 na poziomie A1 i 18 na poziomie A2. Każda 

lekcja zawiera około 30 zadań i kończy się testem. Po każdy z poziomów (A1, A2) pojawi się 

test zaliczający. Lekcje podzielone zostaną na 4 części, po 9 lekcji, na wypełnienie których 

kursant będzie miał określony czas (ok. 2 miesięcy na jedną część). Po osiągnięciu pewnego 

poziomu wiedzy zorganizowane zostanie dla wszystkich uczestników jedno wspólne 3-dniowe  

spotkanie.  Ze względu na elastyczność czasową i podział dużej grupy osób zorganizowane 

będą 2 spotkania dla 50 uczestników (25 PL/25 CZ). Uczestnicy kursów spotkają się w jednym  

miejscu  na 3 dni, mając zapewniony nocleg, w którym będą przebiegały całodniowe 

intensywne zajęcia z lektorem, podczas których przećwiczą w praktyce wiedzę zdobytą 

w ramach e-learningu. Po trzydniowych praktycznych zajęciach kurs będzie kontynuowany 

w formie e-learningowej aż do jego zakończenia. Kurs zakończą jednodniowe warsztaty 

podsumowujące. ZAPISANIE SIĘ NA KURS E-LEARNINGOWY JEST JEDNOZNACZNE 

ZE ZOBOWIĄZANIEM SIĘ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWÓCH  WYŻEJ 

WYMIENIONYCH SPOTKANIACH (3-DNIOWE SPOTKANIE Z LEKTOREM ORAZ 

WARSZTATY PODSUMOWUJĄCE).  

 

 

 


