A kiadó tölti ki: Nyomtatott Követelményrendszert kért a jelölt: igen* / nem*

(*: bekarikázandó)

Az átvevő tölti ki: Utolsó éves vg. eredmény.: KIV.MEGF.* / MEGF.* dt: _______________ Sorszám: ______
Isk. átlag: _____
Az Önajánlást vissza kellett adni alaki hiba miatt: igen* / nem*

Jelentkezési lap Ifivezető Képzésre – 2019.

(1.0)

NÉV: _______________________________________________________ csop.:__________
(NYOMTATOTT NAGYBETŰ)

Születési hely, idő: ___________________________ _________ _____ _____
Tanf.száma és osztály: ___ / __ Pajtás ballagás éve: _________
Az előző tanévben már járt IK-ra? igen * / nem *

IK * / PIK *
( * bekarikázandó)

Levelezési cím (ir.számmal): __________ ______________________________
_________________________________________________________________
Otthoni tel.szám: _______________________ Mobil tel.szám:__________________________
e.mail cím (gmail cím): _______________________________________ @ gmail.com
Vállalom, hogy az ifiképzés teljes ideje alatt a fenti e-mail címet fenntartom.
Folyamatos internet hozzáférési lehetőségem: bárhol - otthon - iskola - egyéb:____________
Családomban volt úttörővasutas / volt vagy jelenlegi gyermekvasutas vagy ifivezető neve(i), időszak, csop.száma:

Kijelentem és aláírásommal is elismerem, hogy:
- az Ifivezető Képzés eredményes elvégzésének idei tanévre kiadott Követelményrendszerét
ismerem (a sihuhu.com oldalon azt elolvastam, felfogtam és megértettem), az abban
foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem és vállalom, hogy azon munkálkodom, hogy
az elvárásoknak folyamatosan megfeleljek és fejlődjek;
- a következő tanévtől az ifivezetők közösségének tagjaként kívánom segíteni a Gyermekvasút
működését;
- amennyiben a követelményrendszernek nem tudok megfelelni, vagy úgy döntök, hogy
a képzést abbahagyom, ezen döntésemről a képzés vezetőjét haladéktalanul tájékoztatom;
Kelt: ___________________________

______________________________
a jelentkező aláírása
--------------------------------------------------------------

Szülői nyilatkozat
___________________________________________________ <szülő, gondviselő>
támogatom fent nevezett gyermekem részvételét az Ifivezető Képzésen és a képzés sikeres
elvégzését követően az ifivezetői tevékenységét a Gyermekvasúton.
Fenntartom a jogot (szükséges esetben) fenti nyilatkozatom visszavonására.
Kijelentem, hogy az ifiképzés idei évre kiadott Követelményrendszerét elolvastam (sihuhu.com)
és az abban foglaltakat kifogás és fenntartás nélkül elfogadom.
Tudomásul veszem az Ifivezető Képzés Vezetőségének azt a jogát, hogy a gyermekemet
a képzésről eltanácsolja, amennyiben a speciális vezetői és egyéb feladatokra tekintettel
megállapított Követelményrendszer feltételeinek a Képzés Vezetősége szerint nem felel meg.
Kelt: ___________________________

______________________________
a szülő <gondviselő> aláírása

