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Dziękujemy za zainteresowanie i uzupełnienie niniejszego formularza. 

Zebrane dane posłużą do przygotowania dla Państwa wniosku o dofinansowanie kursów  

w Centrum Szkoleniowym MediKos w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Po sporządzeniu wniosku, będziemy się z Państwem kontaktować w celu podpisania wniosku. 

Za przygotowanie dla Państwa wniosku i pomocy przy jego rozliczeniu nie pobieramy żadnych opłat.  

W 2021 roku w ofercie Centrum Szkoleniowego MediKos znajdują się: 

1. Kurs PNF – podstawowy: I część: 11-15.02.2021 r. II część: 25-28.02.2021 r. – 3000 zł 

2. Kurs masaż kobido z elementami tapingu twarzy: 20.02.2021 r. - 21.02.2021 r. – 1990 zł 

3. Kurs Masaż Tkanek Głębokich: I część: 26-28.03.2021 r. II część: 16-18.04.2021 r. – 1700 zł 

4. Kurs terapia czaszkowo-krzyżowa wg podejścia biodynamicznego (Szkoła Montrealska): 

* I MODUŁ: 18-21.03.2021 r. – 1300 zł 

* II MODUŁ: 9-11-04.2021 r. – 1000 zł 

* III-VII MODUŁ: termin ustalany – 1000 zł 

5. Kurs anatomia palpacyjna: I część: 8-11.04.2021 r. II część: 22-25.04.2021 r. – 3000 zł 

6. Kurs ScarWork – Integracja blizny z siecią powięziową: 20.05.2021 r. - 23.05.2021 r. – 2600 zł 

7. Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa i Powięziowa: 27.05.2021 r. - 30.05.2021 r. – 3000 zł 

8. Terapia wisceralna: 18.06.2021 r. - 20.06.2021 r. – 1400 zł 

9. Podstawy terapii manualnej I-II: I moduł: 05-06.06.2021 r. II moduł: 03-04.07.2021 r. – 1500 zł 

10. Kurs neuromobilizacje: 28.08.2021 r. - 29.08.2021 r. – 1000 zł 

11. Kurs FDM intensywny: 28.09.2021 r. - 03.10.2021 r. – 4500 zł 

Programy kursów dostępne są na naszej stronie WWW i social media: 

www.medikos.com.pl oraz Fb: @CentrumSzkolenioweMediKos 

O dofinansowaniu 

Z pomocy mogą skorzystać wszyscy pracodawcy (tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały 

osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę 

o pracę), którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji 

osób pracujących w firmie.  

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można 

sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Pozostali przedsiębiorcy mogą otrzymać 

dofinansowanie na poziomie 80%. Dofinansowanie na jednego pracownika może wynieść do 13 tys. zł.  
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Dane niezbędne do opracowania wniosków. 

1. Pełna nazwa firmy: 

2. NIP: 

3. Data utworzenia firmy: 

4. Numer telefonu: 

5. Adres e-mail: 

6. Siedziba pracodawcy:   

7. Miejsce prowadzenia działalności (pełny adres): 

 

8. Osoba uprawnione do reprezentacji i podpisania wnioskowanej umowy 

a) imię i nazwisko:  

b) stanowisko służbowe:   

9. Osoba wyznaczona do kontaktu z Urzędem:  

a) imię i nazwisko:      

b) stanowisko służbowe:   

c) nr telefonu :  

d) adres e-mail: 

10. Czy zatrudniają Państwo więcej niż 10 osób? 

11. Liczba pracowników zatrudnionych  na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełen etat? 

 

12. Numer rachunku bankowego na który zostaną przekazane środki w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku. 

 

13. Imię i nazwisko uczestnika oraz wybrane kursy: 

a)   

  

b)   

 

   

 

 

mailto:kontakt@medikos.com.pl


               
Specjalistyczne kursy medyczno – kosmetyczne dla dorosłych i młodzieży, szkolenia dla firm. 

 
 

 
Centrum Szkoleniowe MediKos Remigiusz Gołąbek 

 26-600 Radom, ul. Kraszewskiego 1/7 lok. 15  
REGON 384315022, NIP 796-288-86-82,  

Tel: 600447765, E-mail: kontakt@medikos.com.pl 
www.medikos.com.pl 

c)   

 

   

d)   

 

  

e)   

 

  

f)   

 

  

g)   

 

    

h)   

 

  

i)   
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14. Dane uczestników kursów: 

 

  

 

Lp. Nazwisko 

i imię  

Wiek Stanowisko Wykształcenie Data rozpoczęcia  
i zakończenia 

umowy o pracę 

Miejsce 
zatrudnienia 

1.  
 

 

 

     

2.  
 

 

 

     

3.  
 

 

 

     

4.   

 

     

5.   

 

     

6.   

 

     

7.   

 

     

8.   

 

     

9.   

 

     

10.   

 

     

Wszelkie pytania i uwagi można zamieszczać poniżej.

Z poważaniem,
Dr Remigiusz Gołąbek
Centrum Szkoleniowe MediKos
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