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Train to Care 2021 - Регистрационна форма 
 

Програма за допълнителни квалификационни курсове за самонаети 
лични болногледачи и медицински сестри 

Пловдив, България 
 
Задължителна регистрация на 
 

Фамилия, име: ____________________________________________________________ 
 

Телефонен номер: _________________________________________________________ 
 

Имейл адрес: ______________________________________________________________ 
 

          за следните обучения 
 

Тема              Дата     Код на 
обучението 

 

 

 
Поведение и  мерки 
в случай на извънредна 
ситуация 

20. +21.05.2021 
13:00 – 16:00 

(австрийско време) 
BG2021-01  

 14:00 – 17:00 
(българско време) 

  

 
 
Валидация в обгрижването по 
Наоми Фейл  
 

16. +17.09.2021 
13:00 – 16:00 

(австрийско време) 
BG2021-02  

 14:00 – 17:00 
(българско време) 

  

 
Обслужване и комуникация                  
 на хора с деменция 

 

04. +05.11.2021 
13:00 – 16:00 

(австрийско време) 
BG2021-03  

 14:00 – 17:00 
(българско време) 

  

 

Онлайн курсът се провежда в следните часове: 13:00 – 16:00 (австрийско време) и 14:00 - 17:00 ч. (българско 

време). В слуай на промяна на датата или мястото за провеждане на събитието от страна на организатора, това ще 

бъде своевременно обявено. 

 Вноска за регистрация: 

Готов съм да платя такса при регистрацията в размер на 10 евро.- (вкл. 20% ДДС) за  всеки ден от  курса или 16 евро 

(вкл. 20% ДДС) за онлайн курса.. Разходите за пътуване и евентуалните нощувки и храна ще поема сам. 
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 Съгласие за съхранение на сертификатите за курса: 

 

Съгласен съм, сертификатите от горепосочения курс и свързаните с тях данни на Каритас Caritas Rundum Zuhause 

betreut да се съхраняват за период от 15 години и да се използват за издаване на дубликат при поискване в случай на 

загуба на удостоверението и др. 

 

Дата: ............................................    Подпис: ................................................. 
 

Важна забележка: Участие в курсовете е възможно само след предплащане на регистрационната сума (чрез 

платежно нареждане или онлайн банкиране) и писмена регистрация. Ако сте възпрепятствани да присъствате на 

събитието, моля уведомете ни незабавно, за да можем да дадем възможност на други болногледачи да участват. 

За повече информация относно защита на данните, моля посетете нашия уебсайт : https://www.caritas-

rundumbetreut.at/datenschutz/ 
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