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Projekt: pt.: ”Uczymy się języków obcych” 
 

 Celem projektu jest podniesienie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim lub angielskim 

przez mieszkańców gminy Jeżów Sudecki.  

 Kurs języka obcego trwa 60 godz. lekcyjnych 

 Udział w projekcie jest bezpłatny, zapewniamy podręczniki, materiały szkoleniowe oraz kawę i 

herbatę 

 Kursy będą się odbywać od 07.11.2011 do 30.05.2012  

 Miejsce kursów: 

język niemiecki dla początkujących – Siedlęcin  

język niemiecki dla średnio zaawansowanych -  Jeżów Sudecki Środa 16.00-17.30  Piątek 16.00-17.30   

język angielski gr. 1 - Jeżów Sudecki Poniedziałek 15.30 – 17.10, Środa 15.30-16.15 

język angielski gr. 2 - Jeżów Sudecki Poniedziałek 17.30-18.15, Środa 16.30-18.10 

 

 Zajęcia odbywać się będą w grupach 10 osobowych 

 Czytelnie wypełniony formularz  zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 30.10.2011 do sekretariatu 

Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim lub biura projektu w PCKK na ul. Mickiewicza 10 w Jeleniej 

Górze, przesłać faxem na numer 756494161 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres cj@pckk.pl 

(formularz dostępny jest na stronie www.pckk.pl oraz stronie http://www.jezowsudecki.pl/ ). 

 Uczestnikami w projekcie mogą zostać mieszkańcy gminy Jeżów Sudecki. O zakwalifikowaniu do 

projektu decydować będą:  kolejność zgłoszeń prawidłowo wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych. Pierwszeństwo będą miały osoby pracujące w sektorze turystycznym.  

 Wyniki rekrutacji (lista uczestników projektu i lista rezerwowa) ogłoszone zostaną w Urzędzie 

Gminy Jeżów Sudecki 3.11.2011. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo lub 

telefonicznie. 

 

 

Wszystkie dodatkowe informacje udzielane będą w Centrum Językowym PCKK ul. Mickiewicza 10, 58-500 

Jelenia Góra lub pod numerem telefonu 880649262 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Projekt: pt.: ”Uczymy się języków obcych” 
 

 

 Lp. Nazwa  

Dane uczestnika 
1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

Dane kontaktowe 
adres kontaktowy 

(korespondencyjny) 

3 Ulica  

4 Nr domu  

5 Nr lokalu  

6 Miejscowość  

7 Kod pocztowy  

8 Telefon   

9 Adres e-mail  

 

10 Miejsce zatrudnienia 

 

 

 

11 
Związek z sektorem 

turystycznym  
(Proszę podać jeśli istnieje) 

 

 

 

 

 

Dane kursu 

językowego 

12 Wybrany język  

13 Wybrany poziom  

   

 

 

………………………………..  ..................…………………… 

  Miejscowość i data                          Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 


