Závaznou přihlášku lze odevzdat na Podatelně Úřadu práce v Mladé Boleslavi nebo v Knihovně
města Mladá Boleslav či elektronicky na pourova@educaquality.cz

Realizátor projektu Educa Quality, o.s. a Knihovna města Mladá Boleslav pro Vás připravili
vzdělávací kurzy finanční gramotnosti:
1.

Modul Základy finanční gramotnosti - "Znám své finance?"
Termín: 7.10.2013 - 9.10.2013
Čas: 8.00h – 16.00h

2.

Modul Finanční gramotnost pro občany nad 50 let - "Důchod?....to je ještě daleko…"
Termín: 17.10.2013 - 19.10.2013
Čas: 8.00h – 16.00h

3.

Finanční gramotnost pro předlužené či zadlužené - "Je to přeci jen jedna malá půjčka..."
Termín: 22.10.2013 - 26.10.2013
Čas: 8.00h – 16.00h

Cena kurzu: ZDARMA

Občerstvení na každý den zajištěno: ZDARMA

Info na: Educa Quality, o.s., Iva Pourová, Tel: 776 831 002, pourova@educaquality.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Závaznou přihlášku lze odevzdat na Podatelně Úřadu práce v Mladé Boleslavi nebo v Knihovně
města Mladá Boleslav či elektronicky na pourova@educaquality.cz

Přihláška do kurzu finanční gramotnosti
Kapacita kurzu je omezena!
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………..
Rok narození: …………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….

Závazně se přihlašuji do kurzu finanční gramotnosti, který bude probíhat v
Knihovně města Mladá Boleslav (zakroužkujte Vámi vybraný kurz):

1. Modul Základy finanční gramotnosti - "Znám své finance ?"
Termín: 7.10.2013 - 9.10.2013
Čas: 8.00h – 16.00h
2. Modul Finanční gramotnost pro občany nad 50 let - "Důchod ?....to je
ještě daleko.."
Termín: 17.10.2013 - 19.10.2013
Čas: 8.00h - 16.00h
3. Finanční gramotnost pro zadlužené či předlužené - "Je to přeci jen jedna
malá půjčka..."
Termín: 22.10.2013 - 26.10.2013
Čas: 8.00h - 16.00h
Cena kurzu: ZDARMA

Občerstvení na každý den zajištěno: ZDARMA

Souhlasím s tím, aby Knihovna města Mladá Boleslav a realizátor projektu uchovávali mé osobní údaje, nezbytné pro
koordinaci kurzů Finanční gramotnosti. Knihovna města MB a Educa Quality o.s. nakládá s osobními údaji účastníků kurzu
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Podpis:......................................................
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

