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

Nyilvántartási szám: E/2020/000335 - Nyilvántartási szám: B/2020/001025

Ikt.szám:……………………

JELENTKEZÉSI LAP
Személy-és vagyonőr
10323009 számú szakmai képzés
(Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni)

Viselt név: ……………………………………………………….…
Születési név:…………………………………………………….....
Születési hely:…………………………………………………Szül idő:………………………………………
Anyja születési neve:….……………………………………………………………………………………......
Személyi igazolvány száma:……………………………………………………………………………………
Állandó lakcíme:.…………………………………………………………..…………………………………...
Értesítési címe:………………….………………………………………………………………………………
Telefonszáma:……………………………………E-mail címe:……………………………………………….
Legmagasabb állami iskolai végzettség:……………………………………………………………………….
TAJ száma:………………………………

Állampolgársága*:

magyar egyéb:…………….…..………

Születési ország::………………………………………….…
Nyilatkozat, egyéb ingyenes felnőttképzési szolgáltatás igénybevételéről:
Előzetesen megszerzett tudás mérését*:

kérek

nem kérek

Képzési szükséglet felmérést *:

kérek

nem kérek

Csak akkor kell kitölteni, ha a befizető nem azonos a jelentkezővel!
Költségviselő neve: ………………………………………………………………………………………..
Költségviselő címe:………………………………………………………………………………………..
Adószáma: ……………………………………………………………….
Telefonszáma: ……………………………………………………………
Bankszámlaszáma:………………………………………………………..
Ügyintéző neve:……………………………………………Ügyintéző telefonszáma:……………………………..…
Ügyintéző email címe:…………………………………………………….
A képzés díj*/vizsgadíj* befizetését vállalom:……………………………

………………………………….
Munkáltató aláírása
1

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 díjból, 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 három részletben 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

Debrecen, 20….. …………………… …….

……………………………………..
Jelentkező aláírása

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat bizalmasan, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján
kezeljük.
A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. adatvédelmi tájékoztatója a www.pannonguard.hu/képzés oldalon
megtekinthető.

Debrecen, 20….. ……………….. ……..
Ph.
..….…………………………………
Képző intézmény

*(kérjük, aláhúzással jelezze)
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