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ZAPROSZENIE  
NA 

BEZPŁATNE SZKOLENIA BARMA ŃSKIE W ZAMO ŚCIU 
 
 

 
Szanowni Państwo, 

 
 
 

                      Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi projekt  
„Zawód z przyszłością – Barman Lubelszczyzny”, który realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych  i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

 
W ramach tego projektu organizujemy bezpłatne kursy z zakresu sztuki barmańskiej: 
„I stopień Barman-Blender”, „II stopień Barman-Blender” oraz „Specjalista Barman”.  
 
W najbli Ŝszym czasie szkolenia odbędą się w ZAMO ŚCIU . Będą to tylko 3 grupy.  
 
Na szkolenie moŜna się zgłaszać poprzez stronę internetową naszego projektu 
www.fpcp.org.pl/projekt_barman, lub osobiście w biurze projektu Puławy ul. Lubelska 2c/14. 
Proszę wydrukować ze strony internetowej komplet dokumentów dostępny na stronie 
internetowej www.fpcp.org.pl/projekt_barman w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA  
(formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami tj. zaświadczenie o zatrudnieniu, 
oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a takŜe dołączyć 
poświadczoną za zgodność z oryginałem, z datą i czytelnym podpisem  kserokopię dowodu 
osobistego) i wypełnić czytelnie w języku polskim. Wszystkie strony dokumentów proszę 
zaparafować i ponumerować. 
Dokumenty moŜna równieŜ przesłać drogą e-mailową, a następnie komplet własnoręcznie 
podpisanych dokumentów naleŜy dostarczyć do Biura Projektu Fundacji Puławskie Centrum 
Przedsiębiorczości, ul. Lubelska 2c/14 24-100 Puławy. 
 
Informuję, iŜ projekt jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, zatrudnionych (umowa o pracę, 
zlecenie, o dzieło, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielcza umowa o pracę), 
zamieszkałych na terenie Lubelszczyzny. Celem szkoleń jest zdobycie, uzupełnienie  
lub podwyŜszenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, przez pasjonatów, są bardzo ciekawe. Zapraszam 
do galerii zdjęć na projektowej stronie internetowej www.fpcp.org.pl/projekt_barman. 
 



 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

   
 Strona 2 z 2    

 
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. SERDECZNIE ZAPRASZAMY . 
 
Szkolenia w ZAMOŚCIU odbędą się w terminie: 
 
I stopień Barman – Blender – 25.05.2010 – 22.06.2010 – tj. 12 dni (w godzinach 16.00 – 19.25) 
II stopień Barman – Blender – 25.05.2010 – 14.07.2010 – tj. 22 dni (w godzinach 8.00 – 11.25) 
 
Szkolenia odbywają się w dni wtorek, środa, czwartek. 
 
Grupy liczą po 15 osób. 
 
Uczestnicy mają zagwarantowane BEZPŁATNE  szkolenie, BEZPŁATNE  przerwy kawowe  
i zwrot kosztów dojazdu (dla osób spoza miejsca, w którym odbywa się szkolenie). 
 
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny tel. (081) 470 09 35  
lub (081) 470 09 12. 
 
Proszę o przekazanie, przesłanie informacji współpracownikom, znajomym, rodzinie. 
Szkolenia przeznaczone są zarówno dla osób z branŜy, jak i spoza branŜy. 
 
 
 
 
 
 

  Z powaŜaniem, 
 
 

 Edyta Sobieszek 
Dyrektor projektu 

 
 


