INSCHRIJVEN voor STUDIEDAG

Dichter bij je droom!
op zaterdag 13 april 2019
van 10:00 uur tot 16:00 uur
in de Meander te Gouda
Op de studiedag Dichter bij je droom! zijn verschillende
leergroepen.
Het overzicht van de leergroepen mailen we apart naar je.
Bekijk alle leergroepen. Zet een kruisje bij de drie leergroepen die jij
het leukst vindt.
Vul de nummers van die leergroepen in op het inschrijfformulier.
Het ingevulde formulier stuur je per post of interne post op.
De adressen staan op het inschrijfformulier.
Het leergroepen overzicht mag je houden. Dan weet je waar je je
voor ingeschreven hebt.
Meedoen aan de studiedag kost € 10,--.
Hiervoor krijg je ook koffie/thee, lunch, hapje en een drankje.
Voor vervoer moet je zelf zorgen.
Zorg dat het vervoer je om 16:00 uur komt halen.

Maak het geld alsjeblieft gelijk over op:
rekeningnummer NL85 RABO 0116 9503 58
van Gemiva-SVG Groep/Werklink
en zet daarbij je naam en Studiedag Dichter bij je droom!

Deze studiedag is voor cliënten van
Gouda en omstreken (regio 5 en 8)
van de Gemiva-SVG Groep

Inschrijfformulier
Het ingevulde formulier graag terug sturen.
Zo duidelijk mogelijk schrijven en alles invullen.

Voornaam en achternaam: ...….………………………………….………
Adres: ………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats: …………………………………….……………
Telefoonnummer: ……………………………………………………………
E-mail adres: .........................................................................................
Mag je of wil je op de foto op de studiedag:  ja  nee
Eet je vegetarisch of halal? Dan graag je keuze aankruisen:
 Ik eet vegetarisch
 Ik eet halal
Heb je een speciaal dieet? Dan moet je dat zelf regelen.
Ik kies voor de volgende doengroepen:
1e keus, nummer: ………..
2e keus, nummer: ………..

Deze studiedag is voor
cliënten van Gouda en omstreken
(regio 5 en 8) van de Gemiva-SVG Groep

3e keus, nummer: ………..
Stuur dit formulier zo spoedig mogelijk op.
Maar uiterlijk voor 3 april 2019.
via de interne post:
Gemiva-SVG Groep
Servicecentrum 1A
T.a.v. Studiedag cliënten
of
per post:
Gemiva-SVG Groep
Servicecentrum 1A
T.a.v. Studiedag cliënten
Postbus 604
2800 AP GOUDA

