JELENTKEZÉSI LAP GRAFIKUS KÉPZÉSRE
OKJ azonosító:
Képzési forma, időtartam:
Tandíj:
Kezdés:
Helyszínek:
Engedélyszám:

grafikus 54 211 04
felnőttképzés, 2 év (4 félév), 960 óra
159.000 ft / félév
2019. szeptember 2.
Szombathely, Dózsa Gy. u. 11. (Artopolis Művészeti
Iskola), Géfin Gy. u. 22. (Imago Stúdió Műterme)
E-001847/2018/A001

A JELENTKEZŐ SZEMÉLYES ADATAI
Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Állandó lakcím:

Levelezési cím:

Személyi igazolvány szám:

TAJ szám:

Telefonszám:

E-mail:

TANFOLYAMI IDŐBEOSZTÁS
Kérjük, jelölje meg, hogy melyik tanfolyami időbeosztással szeretne tanulni!
⃝ hétfőtől-csütörtökig naponta 9-től 13 óráig
⃝ péntekenként 16-tól 20 óráig és szombatonként 9-től 17 óráig

EGYÉB INFORMÁCIÓK A JELENTKEZŐRŐL
Érettségi bizonyítvány száma:
Legmagasabb iskolai végzettség:
Munkajogi státusz a jelentkezés beadásakor (x-szel jelölendő):
⃝ alkalmazott
⃝ vállalkozó
⃝ regisztrált munkanélküli
⃝ nem regisztrált munkanélküli
Munkahely megnevezése, beosztás:

⃝ hallgatói jogviszony
⃝ egyéb:……….….……….

A jelentkezési laphoz külön kérjük mellékelni a grafikus szakmához kötődő meglévő tapasztalatok leírását,
valamint a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolatát.

KÖLTSÉGVISELŐ (AMENNYIBEN ELTÉR A JELENTKEZŐ SZEMÉLYÉTŐL)
Cég neve, számlázási címe:
Adószáma:

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Fenti adataimnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján az Artopolis Kft., valamint a felnőttképzést folytató intézmény ellenőrzése során kirendelt szakértők általi
kezeléséhez hozzájárulok. Adataimnak más személy vagy szervezet részére történő továbbadásához nem járulok
hozzá. Egyúttal nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

…………………………………….., 2019. ………………………..

…………………………………
jelentkező aláírása

A JELENTKEZÉS MÓDJA
A jelentkezési lapot olvashatóan és hiánytalanul kitöltve, eredeti aláírással ellátva, szkennelve vagy fotózva, a kért
mellékletekkel együtt várjuk a hello@artopolis.hu e-mail címre.
BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. július 15.
BEIRATKOZÁS: 2019. augusztus 17.
HELYE: Artopolis Művészeti Iskola, 9700 Szombathely, Dózsa Gy. u. 11.
A beiratkozási díj 15.000 Ft, amely a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával fizetendő. Befizetés hiányában a
jelentkezést nem tudjuk elfogadni. A beiratkozási díj tartalmazza az egészségügyi alkalmasság díját is. A jelentkező
tudomásul veszi, hogy a beiratkozási díj csak abban az esetben jár vissza, ha az Artopolis Kft. nem indítja el a
meghirdetett képzést.
AZ ELSŐ FÉLÉVI TANDÍJ BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE: 2019. augusztus 31.

