
Jelentkezési lap
Kedves Jelentkező! Ezzel a jelentkezési lappal a Szent András Evangelizációs Iskola kurzusaira tudsz jelentkezési kérelmet beadni. Postai kül
dés esetén a jelentkezési lap kitölthető még nyomtatás előtt a számítógépen, vagy – hagyományos módon – nyomtatás után kézzel papíron; szá
mítógépen való kitöltés esetén e-mailen is feladható a megadott gombbal. Kérjük, figyelmesen és értelemszerűen tölts ki minden mezőt olvasha
tó módon (a csillaggal* megjelöltek nem kötelezőek). A jelentkezésed elfogadásáról visszajelzést küldünk a jelentkezési határidő lejárta után.

A jelentkezési címet ill. a kapcsolattartási adatokat és minden további információt a kurzus meghívóján keresd!

Adatkezelés • E jelentkezési lapon a Szent András Evangelizációs Iskola számára megadott személyes adatok kezelője a Szent András Evangeli
zációs Alapítvány. Az adatok feldolgozását az Iskola Titkársága és az Iskola adminisztrációs munkában résztvevő munkatársai végzik. A meg
adott adatokat – a 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően – kizárólag az Iskolával kapcsolatos információk eljuttatása, a kapcso
lattartás illetve a kurzusokhoz kapcsolódó adminisztráció céljából kezeljük. A fenti adatokat kívülálló harmadik személyek számára semmilyen  
formában nem tesszük hozzáférhetővé. A jelentkezési lap – hagyományos avagy elektronikus formában történő – aláírása és az Iskola részére  
történő elküldése egyszersmind a fenti tájékoztatás tudomásvételét és az abban foglaltak elfogadását – az adatkezeléshez való hozzájárulást je
lenti. Az adatokat a titkarsag@ujevangelizacio.hu címre küldött kérésre töröljük.

Jelentkezésem azt jelenti, hogy a teljes kurzuson részt kívánok venni.

                                                                                                                 
a jelentkező aláírása

JELLAP-05

Kurzus helye és időpontja:Kurzus neve:

Családi név és keresztnév: Becenév, ahogy szereted ha szólítanak: Nem:

férfi nő

Születési hely: Születési idő: Családi állapot:

Lakcím – irányítószám: helység:ország:

közterület neve: és jellege (út, utca): házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:

Mobil ill. vezetékes telefon: E-mail cím:

Foglalkozás:Iskolai végzettség:

Szentségi élet gyakorisága:*

hetente többször

hetente

ritkán

nem járulok szentséghez
Hitbeli tanulmány, képzettség:*

nincs

gyermekkori, iskolai hittan

felnőtt katekézis

teológia

Felekezet:*

Közösség ill. plébánia:* Lelkiség:*

Szállás és étkezés:
teljes ellátást kérek alább részletezem

Napok: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Reggeli:

Ebéd:

Vacsora:

Szállás:

Milyen kurzusunkon vettél már részt? (kurzus, év, igazgató) Miért akarsz résztvenni ezen a kurzuson? Mit vársz tőle?

Egyebek – amit fontosnak tartasz:

Küldés e-mailben
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