
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-000706/2014        Ikt.szám:20…..-15/06/….-……. 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

Fegyverismereti tréningre 

 

  
A jelentkező neve:…………………………………………………………………………………………….. 

Leánykori neve:……………………………………………………………………………………………….. 

Születési hely:………………………………………………………………………………………………….. 

Születési idő:………………………………………………………………………………………………….... 

Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………………………… 

Állandó lakcíme:……………..… ir.sz:.………………………………………………………..…….... megye 

……………………….……… település………………..……………… utca……… hsz.……. em….…. ajtó 

Tartózkodási címe:…………….. ir.sz:.………………………………………………………..……..... megye 

……………………….……… település………………..……………… utca……… hsz.……. em….…. ajtó 

Telefonszáma:…………………………………………………………………..……………………………… 

E-mail címe: ………………………………………………………………………………………..……….…. 

Legmagasabb állami iskolai végzettség………………………………………………………………………... 

Szakképzettsége: ………………………………………………………………………………………………. 

Nyelvismerete: ………………………………………………………………………………………………… 

Fegyvertanfolyamot igényel?  (kérjük, aláhúzással jelezze)               igen                                    nem  

TAJ száma:……………………………………………………………………………………………………... 

Állampolgársága:                 magyar             egyéb:……………………………………………………………. 

 

A jelentkezési laphoz csatolni kell: a személyi igazolvány, lakcím kártya,  

A képzési díj:……..………… -Ft   

A Jelentkezési lap leadásakor fizetendő előleg a képzési díjból:  5.000,-Ft 

 

 

 

 

 

 

mailto:pannonguard@uw.hu


 

Kitöltendő, amennyiben a befizető nem azonos a jelentkezővel: 

Befizető neve: …………………………………………………………………………………………….. 

Befizető címe: …………………………………………………………………………………………….. 

Adószáma: ………………………………………………………………. 

Telefonszáma: …………………………………………………………… 

 

A jelentkezési lap kitöltésével a jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a részvételi díj megfizetésére. 

A jelentkező a tréningen való részvételét a kezdési időpont előtt legkésőbb 7 nappal mondhatja le fizetési 

kötelezettség nélkül / melyet, csak írásban fogad el a Képző /. Ebben az esetben a már befizetett részvételi díj, 

teljes egészében visszatérítésre kerül a jelentkező részére. 

 

Amennyiben, a képzésben való részvétel lemondása, 7 napon belül történik, úgy a befizetett részvételi díj 20%-át 

(maximum 5.000.-Ft-ot) a Képző, szervezési költségek fedezésére visszatart, azt a részvételét lemondó részére, 

nem téríti vissza. 

A részvételi díjat egy összegben kell befizetni. 

A számla, a képzési díj befizetése után kerül kiadásra. 

A jelentkezési lapbeküldendő: 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 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 adataimat a Pannon Guard Zrt. bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél 

számára csak a képzés és vizsga lebonyolításában érintett szervezeteknek és csak a szükséges mértékben adja ki. 

 

Debrecen, 20…  ……………………   …….       

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

                                                                                                         Jelentkező aláírása   

 

A Képző 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  

mailto:jozsa.zsolt@pannonguard.hu

