
JELENTKEZÉSI LAP 
 a DOHÁNYZÁS VAGY EGÉSZSÉG KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI PROGRAMRA FELKÉSZÍTŐ 

30 ÓRÁS 30 PONTOS 3 NAPOS TOVÁBBKÉPZÉSRE 
A Jelentkezési Lap kitöltésével kapcsolatos kérdések esetén hívja a : 06 30 9446320-as alapdíjas mobilszámot!

Kérjük az eredeti, aláírt és lepecsételt példányt, ide küldje: DvEMA 1044 BUDAPEST, FIUMEI UTCA 18/B IV. LPH. 1/2.

pl.: 1971.11.09

 %-át 

 és  Címre kérem 

Óvoda 
adatai:

Tanfolyam díja 30 000Ft.

 %-át 

 és  Címre kérem 

  
  
  
................................................................................ 

Cégszerű aláírás, PH

Faxon (06 1 230 5745)  küldött jelentkezési lapot csak jelzésként értékelünk,  
hivatalos jelentkezésnek nem áll módunkban elfogadni mindaddig, amíg az eredeti cégszerű aláírással ellátott  

jelentkezési lapot nem kapjuk meg!

*A továbbképzés végén a 
követelményeket teljesítő hallgatók 

TANÚSÍTVÁNYT kapnak, ennek 
elemei a csillaggal jelölt adatok, 

ezért kitöltésük kötelező!

 2011. márc. 9-10-11  

Jelentkező neve:*

Leánykori név:*

Anyja neve:*

Születési dátum:*

Értesítési cím  

Telefon:      Körzetszám: - E-mail: 

A tanfolyam díjának  átutalással   /  készpénzzel fizetem.

A befizetett összegről a Számlát a saját nevemre és értesítési címemre kérem kiállítani.

Számlát a következő Névre:

kiállítani:

Neve:

Címe:

-Telefon:      Körzetszám: E-mail: 

A tanfolyam díjának  (30 000Ft)  készpénzzel fizetjük be.átutalással   /

A befizetett összegről a Számlát az óvoda nevére és címére kérjük kiállítani.

Számlát a következő Névre:

kiállítani:

Vezető neve:

Cégszerűen aláíró neve:

Dátum:

OM azonosító:
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Cégszerű aláírás, PH
Faxon (06 1 230 5745)  küldött jelentkezési lapot csak jelzésként értékelünk, 
hivatalos jelentkezésnek nem áll módunkban elfogadni mindaddig, amíg az eredeti cégszerű aláírással ellátott 
jelentkezési lapot nem kapjuk meg!
*A továbbképzés végén a követelményeket teljesítő hallgatók TANÚSÍTVÁNYT kapnak, ennek elemei a csillaggal jelölt adatok, ezért kitöltésük kötelező!
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