
JELENTKEZÉSI LAP

FIZETÉSI ADATLAP

(Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft.
1143 Bp., Francia út 39/B. II/7.
Nyilv.sz.: 01041-2009

Tel.: 06-70/504-6004
Fax: 06-1/700-26-25
www.kiutkereso.hu
info@kiutkereso.hu

A képzés címe: UNITED WAY BIZTONSÁGOS ISKOLA PROGRAM

A  hétévenkénti  továbbképzésben  elszámolható!  A  277/1997.  (XII.22.) 
Kormányrendelet  5.  §  3.  bekezdése  alapján  képzésünk  8 kredit  pontot érő 
továbbképzésként  elszámolható,  amelyről  tanúsítványt 
állítunk ki.

A képzés helyszíne: Csepreg

időpontja: 2013. május 31.

Az adatlapot géppel vagy nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!

Jelentkező neve:

Leánykori neve:

Születési helye, 
ideje:

Anyja neve:

Lakcíme:

Iskolai végzettsége:
Állampolgársága:

□ főiskola       alapdiploma sorszáma:
□ egyetem

Állampolgársága:

Telefon, e-mail 
címe:

Hozzájárulok, hogy a (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft.  az 
e-mail címemen hírleveleivel és közleményeivel a továbbiakban 
mindaddig megkereshessen, amíg ezt írásban le nem mondom.

Munkahelye neve:

Munkahelye címe:

Előzetes tudásszint felmérést            □   kérek, 
                                                             □    nem kérek.

A képzés díja: INGYENES! Ezt az oldalt üresen kell hagyni!

Elismerem, hogy a tanfolyamról szóló ismertetőt elolvastam és az abban foglaltakkal egyetértek. Tudomásul veszem, hogy jelentkezésem csak akkor válik érvényessé és a tanúsítványt csak akkor 
kapom meg, ha ezt az adatlapot szabályosan kitöltve, aláírva eljuttatom a képzést megelőzően levélben vagy faxon a (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft. címére, vagy személyesen adom át a képzés  
első napján.
Dátum: ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….………………

Résztvevő aláírása

A képzés napi időbeosztása:
900-930     –   2 tanóra        1340-1510 –   2 tanóra
945-1110   –   2 tanóra        1530–1700  –  2 tanóra

Költségviselés
jogcíme:

Költségviselő számlázási címe Fizetés
módja, hányada

Költségviselő 
cégszerű aláírása

Költségvetési 
szervezetek 

(munkáltatóként)
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Ösztöndíjak, 
támogatások, 
nonprofit és 

egyéb 
szervezetektől
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A képzésbe 
beiratkozott 

magánszemély
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Vállalkozások 
(munkáltatóként) 

a szakképzési 
hozzájárulás 

terhére
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Vállalkozások 
(munkáltatóként)n

em a szakkép-
zési hozzájárulás 

terhére
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A képző 
intézmény által 

nyújtott 
kedvezmény

....%

….Ft

http://www.tanulasinehezsegek.hu/
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