
 

Jelentkezési lap 
 

 

 
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot Word dokumentum formátumban és 1 aláírt példányban 

továbbítd számunkra! 

 

 

 

 

A PROGRAM 

Cím: „Az ifjúsági szociális munka európai dimenziói” projekt 

Kódszám: 2015-1-HU02-KA105-000823 

Helyszín: Magyarország, Orfű 

Időpont: 2015.08.23-30. 

Főszervező:  Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet 

Cím:  7677 Orfű, Dollár u. 1.  

Iroda/levelezési cím: 7625 Pécs, Vince u. 9/2. 

Részvételi díj*: nincs 

*A részvétel költségeit (szállás, ellátás, utazás, programok) a projektre kapott támogatásból 

finanszírozzuk a résztvevők számára. 

 

 

Fontos tudnivaló: a formailag hibátlan jelentkezéshez minden mező kitöltése kötelező! 

SZEMÉLYI ADATOK  

A jelentkező neve 

(útlevélben/személyi igazolványban 

szereplő módon): 

 

Állandó lakcím (irányítószám is!):  

Értesítési cím (minden kapcsolódó 

levelet erre a címre küldünk): 

 

Telefonszám (körzetszámmal):  

E-mail cím:  

Születési idő (Év/Hó/Nap):  

Állampolgárság:  

Végzettség:   

Foglalkozás:   

 

 

 

Az utazáshoz használni kívánt dokumentum típusa (a megfelelő jelölendő!): 

  útlevél 

  személyi igazolvány 

Száma:  

Kiállításának dátuma és helye:  

Lejárat dátuma:  

 

 

NYELVTUDÁS 

Nyelv      

Szint*      

*Választható: alapszint, társalgási szint, tárgyalóképes, anyanyelvi szint 
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MEGJEGYZÉSEK (pl.: étkezési szokások, betegségek, allergia, stb.): 

 

 

 

 

 

Kérjük, írd le röviden, miért jelentkezel a találkozóra! (pl. a szabadidő hasznos eltöltése, 

kapcsolatépítés külföldi fiatalokkal, tanulás, tapasztalatszerzés, pályaorientáció, kutatási téma 

keresése, pályázni szeretnék a szervezetemmel a kapcsolódó témákban, stb.) 

 

 

 

 

 

 

Kik pályázhatnak? 

A jelentkezés időpontjában 18. és 26. életévüket betöltött fiatalok, akik legalább alapfokon 

beszélnek angolul, és rendelkeznek a projekt 6 partnerszervezetének támogatásával /ajánlásával. 

(Ezt nem kell külön beszerezni, hanem a partnerszervezetek jelzik a szervezők felés).  

 

 

 

Mik kell vállalniuk a résztvevőknek?  

A programról való hazatérés után 48 órán belül kitöltik és visszajuttatják a szervező által 

összeállított beszámoló kérdőívet, amelyet a Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet szabadon 

felhasználhat a program promóciójához (közösségi média felületen, a Zöld-Aktív Szociális 

Szövetkezet honlapján, ill. egyéb beszámolóiban). 

 

 

Hogyan lehet pályázni? 

Kérjük, nyújtsd be a kitöltött űrlapot e-mailen, Word dokumentum formátumban, 

valamint 1 aláírt példányban a kiírásnak megfelelően, az adott határidőig!  

 

 

A részvétel költségei 

A résztvevők nemzetközi utazását, szállás és étkezés, valamint a programhoz kapcsolódó 

költségeket a szervező fedezi. Kérjük, a biztosításodról magad gondoskodj!  

 

 

 

Mi történik a jelentkezés után? 
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A megadott határidőn belül beérkezett magyar és idegen nyelvű jelentkezési lapokat a program 

szervezői, és/vagy annak partnerszervezetei begyűjtik. Ezt követően a résztvevők személyére 

vonatkozó végső döntést a program szervezői hozzák meg. A döntésről minden jelentkezőt 

értesítünk. A táborban résztvevőkkel írásos megállapodást kötünk, melyben a részvétel feltételeit 

és tartalmát is rögzítjük.  

 

beadási határidő: ld. a Részvételi felhívásban  

 

 

 

Igazolom, hogy a megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, a képzésen való 

részvétel feltételeit elfogadom. 

 

Dátum:  

Aláírás:  

 


