Formularz przystąpienia szkoły do programu
Nazwa szkoły/organizacji:

Pieczątka szkoły:

Koordynator szkolnego zespołu FaniMani
Koordynator szkolnego zespołu FaniMani będzie główną osobą kontaktową pomiędzy Fundacją a szkołą. Będzie otrzymywał
informacje, które pozwolą prowadzić i rozwijać szkolny program FaniMani.

Imię i nazwisko ……………………….…………………………………………… Adres e-mail ….………………………………………………..…..
Numer telefonu ……………..…………….……..…… Jestem przedstawicielem: [ ] dyrekcji [ ] rady rodziców [ ] nauczycieli
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(tekst
jedn. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) podanych powyżej danych osobowych przez Fundację FaniMani w celu
realizacji programu.
data i czytelny podpis koordynatora ……………..………………….………………….……………….……..

Administrator profilu szkoły w portalu FaniMani (proszę wypełnić jeśli jest to inna osoba niż koordynator):
Każda szkoła w programie ma własny profil na portalu FaniMani. W ramach profilu szkoły poszczególne klasy mogą założyć własne
profile. Podstawowym zadaniem Administratora profilu szkoły jest potwierdzenie, że osoba zakładająca profil klasy jest do tego
uprawniona. Czas poświęcony na wykonanie tego zadania nie powinien zająć więcej niż kilka minut miesięcznie. Administratorem może
być opiekun szkolnego zespołu FaniMani, inny nauczyciel albo dyrektor. Na podany powyżej adres e-mail administratora zostaną
przesłane instrukcje dotyczące portalu.

Imię i nazwisko ……………………….…………………………………………… Adres e-mail ….………………………………………………..…..
Numer telefonu ……………..…………….……..…… Jestem przedstawicielem: [ ] dyrekcji [ ] rady rodziców [ ] nauczycieli
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(tekst
jedn. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) podanych powyżej danych osobowych przez Fundację FaniMani w celu
realizacji programu.
data i czytelny podpis administratora ……………..………………….………………….……………….……..

Zgoda dyrektora szkoły na uczestnictwo w programie FaniMani
Wyrażam zgodę na przystąpienie szkoły do programu FaniMani i wskazuję powyższe osoby (osobę) jako odpowiedzialne za
współpracę z Fundacją FaniMani w celu realizacji programu.

data i czytelny podpis dyrektora szkoły ……………….……..………………….………………….……………….……..

Skan wypełnionego dokument należy przesłać e-mailem na adres info@fanimani.pl, a oryginał pocztą na adres:
Fundacja FaniMani, ul. Literacka 77, 60-461 Poznań. Po otrzymaniu e-mailem wypełnionego dokumentu, aktywujemy pełną
funkcjonalność szkoły w portalu FaniMani.
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