
Uczysz się w Warszawie? Masz
15-24 lata? Interesujesz się
informatyką i chcesz nauczyć
się od podstaw programowania
w języku JAVA? Przeczytaj
REGULAMIN,     kliknij bądź 

zeskanuj znajdujący się obok
kod QR, wypełnij formularz i
zgłoś swój udział w Projekcie

Wypełnij
formularz
zgłoszeniowy

Prześlij podpisane
Porozumienie
To już ostatnia formalność. Jeśli
jesteś osobą pełnoletnią możesz
sam podpisać pobrane i wydrukowane
POROZUMIENIE. Jeśli nie ukończyłeś
jeszcze 18 r.ż, poproś
rodzica/opiekuna, by zrobił to za
Ciebie. Skan Porozumienia prześlij
w zaszyfrowanym mailu na adres:
ua@fundacja-hereditas.pl najdalej
do wtorku, 27.09.2022 (hasło
dostępu - wraz ze swoim imieniem i
nazwiskiem - wyślij SMS-em na nr
tel. 500 704 704) 

W odpowiedzi na e-mail, pobierz,
wydrukuj i przedstaw do podpisu
nauczycielowi informatyki/
wychowawcy List Rekomendacyjny,
potwierdzający Twoje
zainteresowania. Wyślij nam jego
skan na adres: ua@fundacja-
hereditas.pl. Pamiętaj! masz na to
czas jedynie do piątku,23.09.2022

Prześlij List
Rekomendacyjny

Jeśli spełnisz wszystkie
wymogi, na wskazany w
formularzu adres e-mail, do dn.
19.09.2022 r. otrzymasz od nas
potwierdzenie wstępnego
przyjęcia Twojej kandydatury do
udziału w Projekcie

Poczekaj na
wyniki rekrutacji
wstępnej

Najdalej w poniedziałek,
26.09.2022 otrzymasz od nas
ostateczne potwierdzenie
przyjęcia na kurs. Bacznie
obserwuj swoją skrzynkę
mailową, gdyż musisz
"zareagować"!  

Odczytaj mail
potwierdzający
Twoje przyjęcie
do Projektu

Miło nam gościć Cię na naszym kursie.
Mamy nadzieję, że Ty także jesteś
zadowolony, że trafiłeś do grona
wyjątkowych osób - ambitnych i
żądnych zdobywania prawdziwie
przyszłościowych kompetencji. Widzimy
się już w środę, 28.09.2022 w godz.
17.30 - 19.30 na pierwszych zajęciach
- koniecznie sprawdź kolejne daty
spotkań w TERMINARZU. 

Wszelkie informacje organizacyjne, w
tym ścieżkę dostępu do wirtualnej
klasy otrzymasz mailowo. Do
zobaczenia na kursie!   

Witamy w gronie 
 Uczestników
elitarnego Projektu

powiedz o nas 
 swoim kolegom 
i koleżankom - Oni
także są wyjątkowi! 

IT-y możesz zostać
programistą!

 
Warszawski Program

Kształcenia Kompetencji Przyszłości

Nauka dorosłego programowania
 JAVA - dla początkujących

Regulamin, List Rekomendacyjny, szczegóły dostępne na:
www.fundacja-hereditas.pl

Udział 
w projekcie 

jest bezpłatny 

Infografika zawiera hiperłącza - znajdziesz je pod piktogramami
Kliknij każdy, by nie pominąć ważnego elementu kwalifikacji. 
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https://form.jotform.com/222414906237352
https://fundacja-hereditas.pl/2022-2/it-y-mozesz-zostac-programista-warszawski-program-ksztalcenia-kompetencji-przyszlosci/
https://fundacja-hereditas.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-udzialu-w-projekcie-IT-y.pdf
https://fundacja-hereditas.pl/wp-content/uploads/2022/09/Rekomendacja-kandydata-przez-szkole.pdf
https://fundacja-hereditas.pl/wp-content/uploads/2022/09/Porozumienie-dot.-uczestnictwa-w-projekcie.pdf
https://fundacja-hereditas.pl/wp-content/uploads/2022/09/Terminarz-I-semestr-kurs-JAVA.pdf

