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Jelentkezési lap 
Helyi termék előállítók kompetencia alapú tudásának fejlesztése c. képzés 

 (engedélyszám: E-000843/2019/D018) 
(TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001, Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-

Szolnok megyében program) 
 

Jelentkező neve1: 

Értesítési címe: __ __ __ __ _____________________________________, ________________________________________  

E-mail címe: _________________________@ __________________________ 

Legmagasabb iskolai végzettsége2:  

az általános iskola 8. osztályánál kevesebb – 8. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség – befejezett 10 évfolyam – 
befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam – befejezett gimnáziumi 12 évfolyam – szakiskola – speciális szakiskola – 
szakmunkásképző iskola – szakközépiskolai érettségi – gimnáziumi érettségi – technikumi végzettség – felsőoktatási 
intézményben megszerzett oklevél, diploma (főiskola, egyetem) – szakirányú felsőfokú végzettség 

Telefonszáma: __ __ / __ __ __ - __ __ __ __  

Alulírott jelentkezem az Esély Közalapítvány által indítandó fent megnevezett képzésre. 
 

Kelt: _____________________, 20 _ _. ___________________”      ” 

___________________________ 
jelentkező aláírása3 

Jelentkezési lap visszaküldhető az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 

-  szabo.bea@eselyfk.hu 

-  Esély Közalapítvány, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 

 

 

 

 
1 Kérjük nyomtatott betűkkel olvashatóan, vagy szövegszerkesztővel szíveskedjenek kitölteni. 
2 Az adat megadása a képzés bemeneti feltételének való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges. Kérjük, válasszon a felsoroltak 
közül, jelölje aláhúzással a megfelelőt (bemeneti feltétel: befejezett általános iskolai végzettség megléte) 
3 Kijelentem, hogy megismertem a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Adatvédelmi Szabályzatát, 
továbbá a Személyes adat tárolási és kezelési tájékoztatóját, melyek ismeretében kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Jász-
Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa a személyes adataimat az irattárában és elektronikus adatbázisában 
tárolja, kezelje. A Szabályzat az alábbi linken elérhető: http://eselyfk.hu/magunkrol/ 
Továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa által szervezett eseményre történő jelentkezésemmel 
kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az eseményen személyemről, cégemről fotók és filmfelvételek készülhessenek, ezen 
képmásokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa felhasználja, tárolja. Hozzájárulok ahhoz is, hogy 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa ezen képmásokat, filmfelvételeket a honlapján, közösségi 
média felületein, pályázati munkáiban, kiadványaiban, prezentációkban, sajtóanyagokban, médiakampányban, beszámolóiban 
térítésmentesen feltüntesse, felhasználja, tárolja. 
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