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Witaj!

W  związku  z  Twoim  zainteresowaniem  udziałem  w  szkoleniu,  prosimy  o  wypełnienie

formularza  oraz  przygotowanie  załączników  zgodnie  z  opisem.  Dyrektorzy  Szkoły

zobowiązują  się  chronić  Twoją  prywatność  i  utrzymać  wszystkie  podane  przez  Ciebie

informacje  w  ścisłej  tajemnicy  przed  niepowołanymi  osobami.  Zawartość  aplikacji,  dane

zwykłe i wrażliwe oraz przesłane materiały będą udostępniane wyłącznie kadrze i opiekunom

grupy, którzy będą wspierać Twój osobisty proces podczas szkolenia. Przesłanie formularza

oznacza wyrażenie na to zgody.

1. Dane osobowe

Imię i nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Dane do kontaktu (e-mail i telefon):

Dane osoby do kontaktu w nagłych wypadkach (imię i nazwisko, relacja, nr telefonu):



2. Esej

Prosimy o napisanie eseju autobiograficznego, nie dłuższego niż 5 stron (w programie
Word), który  będzie zawierał najważniejsze historyczne, emocjonalne i duchowe
wydarzenia. Prosimy o uwzględnienie w nim następujących informacji:

 Twoja motywacja rozpoczęcia Profesjonalnego Szkolenia Core Energetics;
 Twoje mocne i słabe strony w życiu prywatnym i zawodowym;
 Najbardziej znaczące doświadczenia życiowe;
 Twoje cele w sferze osobistej i zawodowej;
 Twoja gotowość do podjęcia zobowiązania na pełne cztery lata szkolenia;
 Oczekiwania,  co do sposobu,  w jaki Szkolenie Core Energetics ma wpłynąć na

Twoje życie prywatne i zawodowe;
 Czy masz jakiekolwiek urazy lub ograniczenia fizyczne czy problemy

zdrowotne, które  ograniczałyby Twoje uczestnictwo w ćwiczeniach
fizycznych i energetycznych, o których powinniśmy wiedzieć?

 Czy doznałeś(aś) w którymś okresie swojego życia przemocy fizycznej,
wykorzystania seksualnego, czy innej traumy?

 Czy kiedykolwiek byłeś(aś) aresztowany(a), czy kiedykolwiek było wytoczone
przeciwko Tobie postępowanie karne w (sferze prywatnej lub zawodowej);

 Czy masz problemy z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, leków lub innego
rodzaju (seks, hazard i tp.)

 Czy kiedykolwiek podejmowałeś próby samobójcze?
 Czy obecnie zażywasz jakieś leki? Jeśli tak, jakie?
 Czy kiedykolwiek otrzymałeś jakaś diagnozę psychiatryczną?
 Czy kiedyś przebywałeś w szpitalu z powodu problemów emocjonalnych  lub

psychicznych?

3. Li  sty r  e  kome  ndacyj  ne

Prosimy o dostarczenie dwóch listów rekomendacyjnych wraz z danymi osób, które
wyrażą zgodę na Twoją rekomendację.  Listy powinny zawierać wiedzę tych osób na
temat Twojej motywacji uczestnictwa w szkoleniu i Twoich doświadczeń, które mogą być
przydatne w tym kontekście.
Osoby, które poprosicie o rekomendacje, mogą być ludźmi z Twojego środowiska
zawodowego (manager, superwizor, kolega/koleżanka po fachu) lub z życia prywatnego;
ktoś, kto Was zna osobiście i mógłby:

1.Przedstawić się, kim jest i jakie jest jego/jej powiązanie z Wami i załączyć informacje
kontaktowe na wypadek, gdybyśmy chciały się z nim/nią skontaktować.
2.Powiedzieć nam, jakie jego/jej  zdaniem są Wasze  najważniejsze cechy, jako
studenta, pracownika i człowieka.
3.Odpowiedzieć na pytanie, jakie jest Wasze  zaangażowanie w proces rozwoju
osobistego i służbę innym (jeżeli planujecie zostać terapeutami)?



4. Opłata wpisowa

Wraz  z  wysłaniem  dokumentów  aplikacyjnych  prosimy  o  uiszczenie  bezzwrotnej  opłaty
wpisowej w wysokości 100 zł na konto bankowe Polskiego Stowarzyszenia Core Energetics:
ING Bank Śląski: 43 1050 1461 1000 0090 3136 7676  z dopiskiem „opłata wpisowa”.

Formularz aplikacyjny wraz z esejem biograficznym, listami rekomendacyjnymi, aktualnym
zdjęciem i  potwierdzeniem wpłaty  powinny  być  przesłane  pocztą  elektroniczną  na  adres:
ala@coreenergeticspolska.com
Po  otrzymaniu  kompletnej  dokumentacji  rozpoczyna  się  proces  rozpatrywania  aplikacji.
Kolejnym  krokiem  jest  rozmowa  kwalifikacyjna  (osobista  lub  online)  z  Dyrektorkami
Szkolenia Alicją Konopko oraz/lub Elizabeth Carl. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia
dogodnego terminu.

Informacja organizacyjna:

Opłata podstawowa za rok szkolenia wynosi 11 600 PLN. Płatność rozłożona jest na raty –
opłata  wstępna 3000 zł  po pozytywnej  decyzji  o przyjęciu na szkolenie,  oraz 4x 2150 zł
regulowane przed każdym zjazdem.
Koszt pobytu podczas zjazdów oraz indywidualne sesje terapeutyczne (a także ewentualne
koszty  związane  z  ich  organizacją)  są  po  stronie  Uczestnika  Szkolenia.  W  ciągu  roku
przewidziane  są  4  podstawowe  zjazdy  trwające  (zwykle)  od  środy  do  niedzieli  oraz
dodatkowe dni  podczas 3 i 4 roku. 
W  razie  pytań  organizacyjnych  prosimy  o  kontakt  z  Biurem  Stowarzyszania:
biuro@coreenergeticspolska

Przesłanie  aplikacji  jest  jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  Państwa  danych
osobowych przez: Polskie Stowarzyszenie Core Energetics z siedzibą w Łodzi, wpisane do Rejestru
przedsiębiorców  oraz  do  Rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,
fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  –  Krajowego  Rejestru
Sądowego  pod  numerem  0000669676,  NIP 7262664963,  REGON  366855554, w  celu
przeprowadzenia rekrutacji na Szkolenie. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) i b) oraz art. 9 ust.2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO). Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. Jeśli aplikacja zostanie odrzucona, dokument i
dane zostaną niezwłoczne usunięte. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.  W  celu  realizacji  uprawnień,  osoba  której  dane  dotyczą  możne  wysłać  stosowną
wiadomość e-mail na adres: info@correenergeticspolska.com

mailto:ala@coreenergeticspolska.com
mailto:biuro@coreenergeticspolska

