
Регламент участі у курсі організований Центром професійної підготовки ZIAD Bielsko-

Biała  SA 

 

 

§1 

Загальне положення 

  

1.Навчання під назвою “Базовий курс польської мови” реалізує Центр Професійної 

Підготовки у ZIAD Бєльско-Бяла, котрий знаходиться за адресою Bielsko-Biala Al. Armii 

Krajowej 220, внесен до Центрального Реєстру про господарську діяльність, VIII відділу 

Національного судового реєстру, районного суду Бєльска-Бялої, реєстраційний номер 

0000071046, BDO-000157697 та до Реєстру навчальних закладів під реєстраційним номером 

2.24./00064/2004, котрий у цьому регламенті  зветься далі Центром Професійної Підготовки  

ZIAD Bielsko-Biała SA, на замовлення Мерії Бєльско-Бялій, Відділ Стратегії та Економічного 

розвитку. 

2.Правила даного положення являють собою невід'ємну частину зголошення на участь у 

курсі а також розпросторюють свою дію на всіх Учасників. 

 

 

§2 

Зголошення на участь у навчанню 

 

1. Умовою на участь у курсі є надіслання правильно заповненої анкети/заявки, котра є у 

доступі на сторінці міського управління Бєльско-Бялій (www.Bielsko-Biała.pl), а також 

кваліфікація до участі у курсі. 

2.Навчання буде проводитися у місці, визначеному Замовником— Міською Радою Бєльска-

Бялій, згідно з навчальним планом, розробленим Технічно-Гуманітарною Академією у 

Бєльску-Бялій для центру Професійної підготовки ZIAD Bielsko-Biała SA, та буде доступна 

для всіх яки бажають розпочати навчанн , з обмеженою кількістю місць у групах. Участь у 

курсі буде розглядатися  на підставі  резюме, описаного у формі заявки. Пріоритетом  на 

участь у навчанні мають особи з запевненням працевлаштування у Бескидському Центрі 

Онкології- Міський лікарні у Бєльску-Бялій. 

 

 

§3 

Інформації організаційні відносно навчання 

 

1 Вся організаційна інформація відносно навчання (місце та розклад занять), буде надіслана 

кваліфікованому Учаснику в електронній формі перед початком проведення курсу, на адресу 

електронної почти, яку Учасник подав у зголошенні. Участь у курсі прирівнюється до 

прийняття цього Регламенту. 

2.Для закінчення навчання Учасник повинен продемонструвати присутність на заняттях у 

мін. 80% і скласти внутрішній іспит з позитивним результатом. 

 

 

 

§4 

Захист персональних даних 

 

Подаючи анкету/заявку Ви даватиме згоду на обробку персональних даних в організаційних 

цілях для  центру Професійної підготовки ZIAD Bielsko-Biała SA. Персональні дані 

перетворюються відповідно до Регламенту про захист персональних даних. 



 

§5 

Кінцеві положення 

 

1. Особи, котрі зголошуються на навчання, зобов'язані дотримуватися правил що до 

проведення курсу, правил протипожежної безпеки, охорони праці та принципів соціального 

співіснування за місцем навчання. 

2.Відсутність на обов'язковому курсі, недотримання інструкцій з охорони праці та 

протипожежної безпеки чи наганна поведінка може допровадити до виключення з курсу. 

 

 


