Polskie Stowarzyszenie Dalton
Os. Pułanki 6 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
email: dalton.polska@onet.pl

Tel.796 499 123

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Dydaktycznej
„Przyszłość zaczyna się dziś” - Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci
17 listopada 2017 r., Lublin
1.Dane uczestnika:
imię
nazwisko
Tel. Kom.
Nazwa placówki

email

Dane do faktury
Zapisy będą przyjmowane do dnia 5 listopada 2017 r. wyłącznie poprzez złożenie podpisanej karty zgłoszenia. Karty zgłoszeń można przesyłać
pocztą (Os. Pułanki 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski) lub zeskanowany dokument e-mailem (dalton.polska@onet.pl)
2.Deklaracja udziału w wizycie studyjnej w przedszkolu. Proszę zaznaczyć ‘X” wybór.
Placówka
Będę brał udział w wizycie
Nie będę brał udziału w wizycie
Wizyta studyjna w jednym z przedszkoli daltońskich
(Przedszkole nr 14, 43, 54).
Wizyta studyjna w Niepublicznym Przedszkolu „Motylek”powiązane z warsztatem dedykowanym dyrektorom SCRUMEfektywne zarządzanie zespołami nauczycieli w placówkach
przedszkolnych
Osoby , które wybiorą wizytę studyjną w przedszkolu daltońskim otrzymają informację, do której placówki zostały zakwalifikowane na wizytę
studyjną.
3. Deklaracja udziału w wybranych warsztatach. Proszę zaznaczyć „x” jeden z warsztatów.
Warsztat 1
dla nauczycieli
Refleksja i ewaluacja w Planie Daltońskim, Roel Rohner, Dalton International
Warsztat 2
dla szkół
Warsztat pracy nauczyciela daltońskiego w szkole podstawowej, Joyce Wierda, Delftse
Daltonschool, Delft; Kamila Szymańska i Agata Juljańska konsultantki Polskiego
Stowarzyszenia Dalton
Warsztat 3
dla
SCRUM- Efektywne zarządzanie zespołami nauczycieli w placówkach przedszkolnych, Justyna
dyrektorów
Cholewińska, trener- coach
Warsztat 4
dla nauczycieli
Coaching w edukacji, Dorota Czerwonka, niezależny konsultant, szkoleniowiec i coach
edukacyjny
4. Opłata konferencyjna. Proszę zaznaczyć „X” właściwą kategorię.
Członkowie indywidualni PS Dalton
50 zł
Nauczyciele, dyrektorzy placówek daltońskich pod opieką PS Dalton
150 zł
Inni uczestnicy
250 zł
* Opłata Konferencyjna obejmuje wizytę studyjną, udział w wykładach i warsztatach, obiad i przerwę kawową. Organizatorzy nie zapewniają,
ani nie pośredniczą w organizacji noclegów.
5. Zobowiązuję się dokonać wpłaty do 8 listopada 2017 r. (w tytule przelewu dopisek: konferencja PSD 2017) na konto Polskiego
Stowarzyszenia Dalton 36 1020 2674 0000 2202 0104 9782 . Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione emailem.
data

podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i organizacji konferencji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
podpis uczestnika

