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„KARTA DUŻEJ RODZINY”

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Zapraszamy do udziału w konferencji regionalnej pt. „KARTA DUŻEJ RODZINY 2.0” organizowanej przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „System ulg i bonifikat skierowanych do 
rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”.

Konferencja ma na celu spotkanie przedstawicieli samorządów, partnerów i członków dużych rodzin. 
To właśnie poprzez prezentację ich różnorodnych doświadczeń i opinii, możliwa jest obiektywna ocena 
rezultatów działań oraz wskazanie nowych kierunków rozwoju projektu Karta Dużej Rodziny.

Aby wziąć udział w konferencji wystarczy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go 
pocztą, faxem lub mailowo.

Formularz dostępny jest również w wersji on-line na w ydar zeniakdr.pl



Konferencja pt.
 „KARTA DUŻEJ RODZINY 2.0” 

9.00–10.00

10.00–10.10

10.10–11.30

11.30–11.45

11.45–13.45

13.45–14.15

Rejestracja uczestników

Otwarcie konferencji

SESJA PLENARNA: Karta Dużej Rodziny – 
wyzwania i perspektywy

Przerwa kawowa

WARSZTATY: System Informatyczny
Karty Dużej Rodziny

Lunch

AGENDA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych 
certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. 

Imię Nazwisko

2. Reprezentowany podmiot/ instytucja

rodzina 3+ samorządy

rodzina zastępcza podmioty gospodarcze

rodzinny dom dziecka inne

instytucja działająca  
na rzecz dzieci i rodziny

Pełna nazwa (w przypadku instytucji) 

3. Dane teleadresowe

ul. nr

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer telefonu

Adres e-mail

4. Informacje dla organizatora

Przyjazd z dziećmi tak nie

Liczba dzieci Wiek dzieci

Rezerwacja miejsca parkingowego tak nie

Rodzaj niepełnosprawności

nie dotyczy osoba niepełnosprawna 
ruchowo poruszająca 
się na wózku  
inwalidzkimosoba niewidoma

osoba niesłysząca

inne schorzenia, tj.: 

Preferencje żywieniowe

brak

wegetarianizm/weganizm

alergia pokarmowa - produkty wywołujące alergię: 

diety specjalne, tj.: 

inne, tj.:

16 .09. 2015  w Teatrze Palladium ul. Złota 9, WARSZAWA

na konferencję pt. „KARTA DUŻEJ RODZINY 2.0”
organizowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, która odbędzie się

INFORMACJE DODATKOWE
Zaproszenie dedykowane jest jednej osobie dorosłej  
wraz z podopiecznymi. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:       10 .0 9 

Wypełniony formularz  prosimy przesłać na adres:
 .bringMore advertising
41-506 Chorzów |ul. Armii Krajowej 9A
lub e-mailem: wydarzeniakdr@bringmore.pl 
lub faxem pod nr:  +48 32 247 36 30 

Formularz dostępny również w wersji on-line  
na:  www.wydarzeniakdr.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do organizacji wydarzenia (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 

o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, 
utrwalenie, wykorzystanie i powielanie mojego wizerunku dla celów promocji projektu 
„System ulg i bonifikat skierowanych do osób wielodzietnych certyfikowany spersonali-
zowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny” lub działań podejmowanych przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej lub Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.  

PODPIS
System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany 
spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


