
 

ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole, 

tel. /77/ 4416205;  fax.  /77/ 4416206;   
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SZKOLENIE LIDERÓW GRUP 
MŁODZIEŻOWYCH 

ŁEBA 2011 
 
 
Masz 16 – 30 lat i jesteś aktywną osobą z kręgu Mniejszości Niemieckiej? 
Chcesz się rozwijad, a jednocześnie ciekawie spędzid tydzieo wakacji? Bądź 
jednym z 45 uczestników tegorocznego 
 

Szkolenia Liderów Grup Młodzieżowych! 
 

Szkolenie inne niż wszystkie – brzmi trochę banalnie, więc możesz pomyśled: „Znowu jakieś nudne 
wykłady, które i tak do niczego mi się nie przydadzą”. Jednak w tym Szkoleniu nie ma miejsca ani na nudę ani 
na wykłady. Są za to ciekawe warsztaty prowadzone w trzech 15-osobowych grupach, których częśd 
prowadzona jest na plaży, a wiedza z zakresu: budowania i prowadzenia grupy młodzieżowej, zarządzania 
ludźmi i ich umiejętnościami, motywacji i rozwiązywania konfliktów oraz pisania wniosków i organizacji 
projektów jest wchłaniana niemal „automatycznie”. Wykorzystad ją można zaraz po Szkoleniu – gdyż jego 
celem jest zorganizowanie własnego projektu w maksymalnie 5-osobowej grupie projektowej.  

Są również niesamowici ludzie, z którymi trudno się rozstad po wspólnie spędzonym tygodniu.  
Są ponadto niezapomniane wrażenia i świadomośd, że wyjeżdża się stamtąd naładowanym pozytywną energią.  

 
                                  Nadal trudno Ci w to uwierzyć? – Zgłoś się i sprawdź! 
 

Rekrutacja przebiega dwuetapowo: 
 

ETAP I: prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.bjdm.eu) na adres: 

slgm@bjdm.eu lub na adres pocztowy ZMMN (podany poniżej) do dnia 07.06.2011 r. (liczy się data stempla 

pocztowego) 
 
ETAP II: rozmowy rekrutacyjne w dniach 17 - 18.06.11 r. (uczestnicy zostaną o nich wcześniej poinformowani). 
Osoby wybrane podczas rekrutacji zostaną powiadomione telefonicznie do dnia 21.06.2011 r. 
Szkolenie odbędzie się od 03. do 10. lipca br. w hotelu „Wodnik” w Łebie. 
 
 
Zapewniamy:  
- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja; w razie zgłoszenia – posiłki wegetariaoskie), 
- nocleg, 
- opiekę nad nieletnimi w czasie trwania całego szkolenia.  
 
 

Więcej informacji na stronie: www.bjdm.eu    

Koordynator projektu: Joanna Konieczny, nr tel. 510 461 734 

 

 

http://www.bjdm.eu/
mailto:slgm.2010@tlen.pl
http://www.bjdm.eu/


 

 

SZKOLENIE LIDERÓW GRUP MŁODZIEŻOWYCH – 2011 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

 

Imię i nazwisko*  

PESEL*  

Data i miejsce ur.*  

Miejscowość*  Kod pocztowy*  

Ulica*  Nr domu/lokalu*  

Nr tel. stac.*  

Nr tel. kom. *  

E-mail  

Organizacja/grupa 
(można dołączyć list 

referencyjny) 

 

 

* dane wymagane 

 

 

 

Decyzja (wypełnia komisja rekrutacyjna) 

 

Adnotacje (wypełnia komisja rekrutacyjna) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

1. Skąd dowiedziałeś/łaś się o Szkoleniu Liderów Grup Młodzieżowych?  

□ od znajomych,    

□ ze strony WWW, (jakiej?) …………………………………………………………………....    

□ z plakatu/ulotek, (gdzie widziałeś/dostałeś?) ………………………………………………...    

□ inne: ………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Czy brałeś/aś udział w podobnym szkoleniu? Jeżeli tak, to w jakim? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Jakie są twoje oczekiwania wobec projektu? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Opisz siebie. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

5. Opisz swoją rolę w organizacji do której należysz i 3 najważniejsze sukcesy Twojej 

działalności. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Dlaczego mamy wybrać akurat Ciebie? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Czy znasz język niemiecki? Jeżeli tak, to w jakim stopniu? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Czy chciałbyś uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku niemieckim? 

 

 TAK/NIE *
 (niepotrzebne skreślić) 

 

9. Który dzień odpowiada Tobie bardziej na rozmowę rekrutacyjną: 

a. 17 czerwca   w godzinach:………. 

b. 18 czerwca  w godzinach:………. 

 



 

Poniższe dane nie mają wpływu na wynik rekrutacji, są one tajne i służą jedynie 

zapewnieniu uczestnikom bezpieczeństwa. 
 

1. Czy chorujesz przewlekle lub długotrwale? Jeżeli tak, to na jaką chorobę? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Czy stale zażywasz jakieś leki? Jeżeli tak, to jakie? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Czy masz alergię? Jeżeli tak to na co? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Umiem pływać        TAK/NIE  *(niepotrzebne skreślić) 

5. Chcę otrzymywać posiłki wegetariańskie     TAK/NIE  *
(niepotrzebne skreślić) 

 

Formularz (osoby niepełnoletnie zobowiązane są przesłać również oświadczenie rodziców) należy 

przesłać do dnia 07.06.2011r. na maila: slgm@bjdm.eu lub pod adres: 

 

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej 

ul. M. Konopnickiej 6 

45-004 Opole 

Z dopiskiem: „SLGM 2011” 

 
Źródłem finansowania projektu są środki zwrotne Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. 

 
Wysłanie tego formularza oznacza wyrażenie chęci udziału w Szkoleniu Liderów Grup Młodzieżowych. Wysłanie 

formularza nie jest jednoznaczne z wzięciem udziału w szkoleniu. Osoby wybrane podczas rekrutacji (17-18 czerwca) 

zostaną poinformowane telefonicznie do dnia 21.06.2011r. W przypadku rezygnacji z udziału należy niezwłocznie 

poinformować o tym organizatora. Osoby, które zrezygnują, a do dnia 24.06.2011r. nie zgłoszą swojej rezygnacji zostaną 

obciążone kosztami rezerwacji hotelu w wysokości  735 zł. 

Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Szkoleniu Liderów Grup Młodzieżowych, które odbędzie się 

w dniach 03.07.-10.07. 2011r. w Łebie. Akceptuję również, że organizator nie ponosi kosztów ewentualnych szkód na 

osobach lub szkód materialnych wyrządzonych przez mnie.  

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a 

o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 

889 z 1997r.).  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ZMMN w RP informacji drogą elektroniczną (newslettera) zgodnie z ustawą 

z dnia 18.07.2002 r.( Dz.U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 

 

……………………………….   .……………………………… 

         (miejscowość, data)                   (podpis) 

mailto:slgm.2010@tlen.pl

