KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
VIII FORUM KOBIET AKTYWNYCH / 1-2 lipca 2016 r. / Urszulin
Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej e-mailem na adres: bonafides@op.pl
albo o dostarczenie do biura projektu na adres: Stowarzyszenie Bona Fides, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin do
dnia 27.06.2016 r.
Udział w VIII Forum Kobiet Aktywnych jest bezpłatny, ale będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli zdecyduje się
Pan/Pani na darowiznę 10 zł lub większą. Każda, nawet najmniejsza wpłata pozwoli nam sfinansować działania
takie jak warsztaty, koncerty, nagłośnienie, oświetlenie podczas VIII Forum Kobiet Aktywnych. Organizacja
Forum Kobiet Aktywnych opiera się na pracy około setki wolontariuszek i wolontariuszy, ale przyjazd znanych i
cenionych artystów i specjalistów z określonych dziedzin oraz organizacja tych działań wiąże się z dużymi
kosztami. Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin
nr konta: 56 1240 5497 1111 0010 3332 3630
tytuł „darowizna na VIII FKA”
1. Dane osoby deklarującej do udziału w forum:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Telefon:

………………………………………………………………………………………………………..
……..………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………..……………………… e-mail: ……………………………………………………………………………………………

2. Oświadczam, że jestem (proszę zaznaczyć X wszystkie kategorie, które Pani/Pana dotyczą):
Lokalną liderką / lokalnym liderem działającą/-ym w społeczności lokalnej
Zaangażowana/-y
w
działania
organizacji
pozarządowej
(jestem
wolontariuszką/wolontariuszem lub/i pracownikiem)

jej

członkinią/członkiem,

Nazwa organizacji……………………………………………………………………………………………..………
Przedstawicielem/pracownikiem instytucji publicznej
Nazwa instytucji………………………………………………………………………………………………..………
3. Od VIII Forum Kobiet Aktywnych oczekuje (proszę zaznaczyć X wszystkie kategorie, które Pani/Pana dotyczą):
Wiedzy w zakresie tematyki Forum
Doznań artystycznych (dostępu do kultury)
Umiejętności praktycznych
Niczego nie oczekuje
Dobrych praktyk
Inne (jakie?)
Poznania ciekawych osób, które mogą mnie
………………………………………………………………………………………
zainspirować do zmiany
………..…………………………………………………………………………….
Możliwości odreagowania od dnia codziennego
………..……………………………………………………………………………
Będę korzystał/a z noclegu* (prosimy o zaznaczenie krzyżykiem)
Tak
Nie
*Organizatorzy zapewniają nocleg z 1 na 2 lipca w szkole/ remizach, na materacach prosimy o zabranie śpiworów.

Zachęcamy do zabrania koców i koszy piknikowych. Okoliczności przyrody będą sprzyjały spotkaniom i
odpoczynkowi. W tym roku z powodu trudności finansowych nie zapewniamy bezpłatnego wyżywienia.
Na miejscu będzie możliwość zakupienia posiłków przygotowanych
przez spółdzielnie socjalne i Kluby Kobiet Aktywnych.

