
Jak zgłosić się do projektu 
Family Constellation Program?

Wybierz miasto, w którym chcesz odbyć
szkolenie

ZIELONA GÓRA(grupa I- marzec/kwiecień 2022)  
WROCŁAW (grupa II kwiecień/maj 2022)

 POZNAŃ- (grupa III maj/czerwiec 2022)
GDAŃSK- (grupa IV-czerwiec 2022)
WARSZAWA- (grupa V lipiec 2022)

 

Włóż poprawnie wypełnione
dokumenty do koperty i wyślij na adres:

Prześlij skan wypełnionego formularza i
dokumentów z poniższej listy na adres:

fcp@grupaprofesja.com

Zapoznaj się z Regulaminem udziału w programie, wypełnij
formularz kontaktowy i inne wymagane dokumenty.

Regulamin i wzory dokumentówRegulamin i wzory dokumentów oraz instrukcje, jak je wypełnić dostępne są oraz instrukcje, jak je wypełnić dostępne są    w zakładcew zakładce
DOKUMENTY na stronie internetowej:DOKUMENTY na stronie internetowej:

  https://grupaprofesja.com/family-constellation-programhttps://grupaprofesja.com/family-constellation-program

 
Grupa Profesja Sp. z o.o.

 ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
z dopiskiem: REKRUTACJA FCP i miasto

1) Umowa uczestnictwa w projekcie FCP -podpisuje uczestnik- 2 egz.

2) Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w projekcie „Oświadczenie uczestnika

projektu” 

3) Załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa w projekcie „Oświadczenie o wyrażaniu zgody

na bezpłatne wykorzystanie wizerunku” 

4) Regulamin uczestnictwa FCP - faza wdrożeniowa

5) Załącznik nr 1 do Regulaminu czyli Formularz Zgłoszeniowy 

6) Porozumienie o współpracy (wdrażanie modelu FCP) -podpisuje instytucja-2 egz.

7) Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym uczestnika projektu „Family Constellation

Program” 

8) Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych. (RODO)



Jak zgłosić się do projektu 
Family Constellation Program?

dokładnym miejscu i czasie, w którym odbędzie
się szkolenie,
agendzie,
konspekcie szkoleń

Czekaj  na maila od nas z informacją o :

Widzimy się na szkoleniu!
Startujemy o 09:00, a kończymy 17:35!

 

Czekaj na kontakt z naszej strony z
informacją o zakwalifikowaniu się do

programu.

Lista instytucji zakwalifikowanych do szkoleń fazy wdrożeniowej projektu FCP
zostanie  też opublikowana w zakładce AKTUALNOŚCI na tydzień przed

pierwszym dniem szkolenia  każdej z 5-ciu grup szkoleniowych na stronie
https://grupaprofesja.com/family-constellation-program

Nie martw się o obiad, ani o przerwę kawową-ZORGANIZUJEMY 
- za nic nie płacisz dodatkowo.

Materiały szkoleniowe, podręcznik z modelem Family Constellation Program
oraz teczkę, notes i długopis-ZORGANIZUJEMY 

- otrzyma je uczestnik bezpłatnie w dniu szkolenia.


