PANNON GUARD BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Cím: 4026 Debrecen, Hatvan utca 39.
Tel.: 06-52/501-991 Fax.: 06-52/501-990
E-mail: pannon@pannonguard.hu
www.pannonguard.hu

Nyivántartási szám: E-000706/2014

Ikt.szám:20…..-15/06/….-…….

JELENTKEZÉSI LAP
Személy-és vagyonőr 32 861 01 OKJ-s szakképesítés megszerzésére
(Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni)

A jelentkező neve: ……………………………………………Szül név:……………………………………....
Születési hely:…………………………………………………Szül idő:………………………………………
Anyja neve:…………………………………………………………………………………………………......
Személyi igazolvány száma:……………………………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………………………………………………………..… ………………………………...
Tartózkodási címe:…………….. ……………………………………………………………………………….
Telefonszáma:…………………………………………………E-mail címe:…………………………………..
Legmagasabb állami iskolai végzettség*………………………………………………………………………...
8 általánost nem fejezte be*
8 általánost befejezte* 10 évfolyamot elvégezte* szakiskola*
szakmunkásképző* középiskola utolsó évfolyamát elvégezte* gimnázium utolsó évfolyamát elvégezte*
szakközépiskolai érettségi*
gimnáziumi érettségi* technikumi végzettség*
felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma* szakirányú felsőfokú végzettség*
Már megszerzett OKJ szakképesítések száma:………..
TAJ száma:………………………………

Állampolgársága*:

magyar egyéb:……………..……….

Munkahely neve, címe (amennyiben jelenleg foglalkoztatott):……………………………………………………
Egyéb státusza: tanuló* vállalkozó* munkanélküli* nyugdíjas* háztartásbeli* Gyed,.Gyesen lévő* egyéb*
A felnőttképzés során az „előzetes tudásszint felmérés” ingyenes szolgáltatást elvégezzük.
Nyilatkozat, egyéb ingyenes felnőttképzési szolgáltatás igénybevételéről:
Képzési szükségletek felmérését és képzési tanácsadást*:

kérek

nem kérek

A jelentkezési laphoz csatolni kell: a személyi igazolvány, lakcím kártya, a legmagasabb iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló okmány, valamint egyéb, jogszabály által
meghatározott iratok fénymásolatait.
A képzési díj: ……..………… -Ft
Vizsgadíj: ……………………-Ft
A Jelentkezési lap leadásakor fizetendő előleg a képzési díjból: 5.000,-Ft
Képzési díj fizetése*: saját erő

céges befizetés

Állami/Eu. forrás
1

Kitöltendő, amennyiben a befizető nem azonos a jelentkezővel!:
Befizető neve: ……………………………………………………………………………………………..
Befizető címe: ……………………………………………………………………………………………..
Adószáma: ……………………………………………………………….
Telefonszáma: ……………………………………………………………
A képzés díj*/vizsgadíj* befizetését vállalom:…………………………………..
Munkáltató aláírása
A jelentkezési lap kitöltésével a jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzési díj megfizetésére.
A jelentkező a képzésben való részvételét a kezdési időpont előtt legkésőbb 7 nappal mondhatja le fizetési
kötelezettség nélkül / melyet, csak írásban fogad el a Képző Intézmény /. Ebben az esetben a már befizetett
képzési díj, teljes egészében visszatérítésre kerül a jelentkező részére.
Amennyiben, a képzésben való részvétel lemondása 7 napon belül történik, úgy a befizetett képzési díj 20%-át
(maximum 5.000.-Ft-ot) a Képző Intézmény, adminisztrációs és szervezési költségei fedezésére visszatart, azt a
részvételét lemondó részére, nem téríti vissza.
A képzési díjat egy összegben, illetve a modulok számának megfelelő részletekben lehet befizetni, annak
módjáról a Képző Intézmény ad tájékoztatást.
A számla, a képzési díj, valamint a vizsgadíj befizetése után kerül kiadásra.
A jelentkezési lap beküldendő: PANNON GUARD BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Cím: 4026, Debrecen, Hatvan utca 39.
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 08.00-14.00, péntek 08.00-12.00
Tel.: 06-52/501-991 Fax.: 06-52/501990
E-mail: pannon@pannonguard.hu
További információk a Képző Intézmény Képzési Vezetőjétől: Józsa Zsolt +36-30/347-3187
e-mail: jozsa.zsolt@pannonguard.hu

A jelentkezési lap beérkezésének határideje: 20…,. ………………. …….
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adataim a valóságnak megfelelnek, a Jelentkezési
lapon közölt tájékoztatást megismertem, magamra nézve kötelezőnek tartom, melynek elfogadását aláírásommal
igazolok. Tudomásul veszem, hogy vizsgabizonyítványt, csak az előírt feltételek, a részvételi díj befizetése,
valamint sikeres vizsga esetén kapok. Tudomásul veszem, hogy a Pannon Guard Zrt. személyes adataimat a
felnőttképzési törvényben foglalt felhatalmazás alapján, a képzés és a vizsga megszervezéséhez és sikeres
lebonyolításához szüksége mértékben, a jogszabályban előírt időtartamig, a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályok alapján kezeli. (kötelező adatkezelés)
Debrecen, 20….. …………………… …….

……………………………………..
Jelentkező aláírása
A képző intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a jelentkező adatait bizalmasan kezeli és azt, harmadik félnek
csak a képzés és vizsga lebonyolításában érintett szervezeteknek és csak a szükséges mértékben adja ki.
Debrecen, 20….. ……………….. ……..
Ph.
..….…………………………………
Képző intézmény
*(kérjük, aláhúzással jelezze)
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