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PANNON GUARD BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4026 Debrecen Hatvan utca 39. II/3. 
Telefon: 52/501-991, Fax: 52/501-990 
pannon@pannonguard.hu 
www.pannonguard.hu 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

Fegyverismereti tréningre 

 

  
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* 

 

Részvételi képzési díj: 15.000,-Ft   

Befizetés módja: személyesen az ügyfélszolgálaton a jelentkezési lap leadásakor, vagy utalással a UniCredit 

10918001-00000082-79350004 számlaszámra. Utalás esetén kérjük a közleménybe feltüntetni a Befizető nevét és 

a Fegyverismereti tréning megnevezést. 

 

A jelentkező a képzésben való részvételét a kezdési időpont előtt legkésőbb 3 nappal mondhatja le fizetési 

kötelezettség nélkül, melyet, csak írásban fogadunk el. Elektronikus formában a karrier@pannonguard.hu címre, 

postai úton az ügyfélszolgálat címére (4026, Debrecen, Hatvan u. 39. 2/3.), vagy személyesen az ügyfélszolgálaton. 

Ebben az esetben a már befizetett részvételi díjat, teljes egészében visszatérítjük a jelentkező részére. 
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Amennyiben, a képzésben való részvétel lemondása 3 napon belül történik, úgy a befizetett részvételi díj 20%-át 

(maximum 3.000.-Ft-ot) adminisztrációs és szervezési költségek fedezésére visszatartunk, azt a részvételét lemondó 

részére, nem térítjük vissza. 

A számla, a részvételi díj 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: Józsa Zsolt +36-30/347-3187 

                                    e-mail: jozsa.zsolt@pannonguard.hu 
 

 

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 a Pannon Guard Zrt. személyes adataimat jelen hozzájárulásom alapján a tréning 

lebonyolításával, illetve a jogszabály által előírt statisztikai kötelezettsége teljesítése érdekében a hatályos 

adatvédelmi jogszabályok alapján kezeli.  

 

Debrecen, 20…..  ……………………   …….       

                                                                                            …………………………………….. 

                                                                                                             Jelentkező aláírása   

 

A Pannon Guard Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelentkező adatait bizalmasan kezeli és azt, harmadik félnek 

csak a szükséges mértékben adja ki. 

 

Debrecen, 20….. ………………..  …….. 

Ph.                                                            

      ..….…………………………………  

                                                                                                                Pannon Guard Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(kérjük, aláhúzással jelezze) 
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