Anmeldung für das Polnisch-Österreichische Sommerkolleg in Warschau/Warszawa, Termin: 11.07.2020 – 31.07.2020
Zobowiązuję się w ciągu 10 dni po otrzymaniu informacji o uzyskaniu stypendium
wpłacić 600 zł na konto:

Anmeldeformular: Studierende aus Polen
Familienname, ev. Titel

Hotel Holiday Park***
ul. Heroldrów 1B
01-991 Warszawa
nr konta: 65 1090 1030 0000 0001 3690 2116
tytuł wpłaty: Kolegium Polsko-Austriackie Warszawa

Vorname
Frau/Herr
Geburtsdatum

Deklaruję, że będę uczęszczał/a na zajęcia przez cały czas trwania Kolegium oraz
przeczytałem/am i zaakceptowałem/am wytyczne dotyczące kryteriów oceniania i
regulamin Kolegium.1

Staatsbürgerschaft

Data i podpis

Genaue Adresse

Beizulegen (elektronisch an sommerkolleg.info@gmail.com):
•
Kopie des Studentenausweises
•
Kopie des Sammelzeugnisses bzw. des Diplomprüfungszeugnisses
•
Kopie des Einzahlungsbelegs bei Onlinebanking: Überweisungsbestätigung (bitte
erst nach positiver Zusage einbezahlen)
•
Nachweis über Sprachkenntnisse
•
Motivationsschreiben

Telefon (mit Vorwahl)
E-Mail
Heimatuniversität

________________
Doktoratsstudium

Ja

Matrikelnummer
Studienrichtung und Kennzahl
Ich lerne Deutsch seit:
bei (LehrerInnen)
Anmeldeschluss: 30.04.2020

/

Nein

Ubezpieczenie: W czasie trwania Kolegium będę posiadał/a aktualne ubezpieczenie
zdrowotne (wystarczające jest ubezpieczenie studenckie). Podczas wyjazdu do Wiednia będę
posiadał/a ważną kartę EKUZ.
Obowiązek wylegitymowania się: W czasie trwania Kolegium będę posiadał/a ważną
legitymację międzynarodową ISIC.
Obecność: Jeśli ktoś z powodów zdrowotnych lub innych (np. poważnych problemów
osobistych) nie będzie mógł uczęszczać na zajęcia, zostanie zwolniony przez organizatorów
Kolegium. W przypadku niestosowania się do regulaminu Kolegium, organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do niewystawienia certyfikatu lub – w poważnych przypadkach – do wydalenia
uczestnika z kursu letniego (w takim przypadku całkowity koszt kursu musi zostać zwrócony).
Kryteria oceniania: aktywny udział na zajęciach, wykonanie prac domowych, praca nad
projektami (grupowymi), obecność, kolokwia lub krótkie referaty/prezentacje.
RODO: Rejestrując się, zgadzasz się, że Twoje dane osobowe (imię i nazwisko) mogą być
publikowane na listach obecności oraz listach grupowych uczestników, a także, że zdjęcia
zrobione w związku z wydarzeniem mogą być publikowane w celach dokumentacyjnych.
Jeśli nie wyrażasz zgody, wyślij wiadomość na adres sommerkolleg.info@gmail.com
1

