
 
 

Jelentkezési lap  
 

1. A jelentkező adatai  
 

Név: ………………………………………………………………..……………..  E-mail cím: …………………………….…………....…………….…........ 
Lakcím: ……………………………………………………………………..……. Telefonszám: ……………………………….……………………...….…... 
Értesítési cím: …………………………………………………………………. Születési hely, idő: …………………………………………..….……..…   
Munkahely/iskola neve és címe: …...………………………………………………………………………...……FB név: ……………….……….…. 
Legközelebbi hozzátartozó neve: …………………………………………  Elérhetősége: ……………………………………………………....… 
Foglalkozásához szükséges idegen nyelv: …...................................................... Tanulta már? ...................................... 
Legközelebbi hozzátartozó neve: …………………………………………  Elérhetősége: ……………………………………………………....… 
Foglalkozásához szükséges idegen nyelv: …...................................................... Tanulta már? ...................................... 
Testvér neve: …………………………………………………………….   Életkora: ..………………………………………………………….… 
Melyik iskolában tanul?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Testvér neve: .…………………………………………………..……….   Életkora: ..……………………………………………………………. 
Melyik iskolában tanul?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. A választott program adatai 
 Egyetemi program   Nyelvtanfolyam       Junior Program 

Típusa: .……………………….………………………………….…… Helyszín: ……..…………………...………….…………………….  
Időtartama: …………………. Első tanítási nap: ……………..………………. Érkezés napja: ………………..………….………. 

Utolsó tanítási nap: …………………..….….. Távozás napja: ………………………….…....…. 

3. Nyelvtudási szint 
 Alapfok  Középfok  Felsőfok   Nyelvvizsgával rendelkezik         

Korábban részt vett külföldi nyelvtanfolyamon?   Igen   Nem 
Hol és kinek a szervezésében? ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

4. Elhelyezés 
 Család   Kollégium   Apartman   Hotel      

 Egyágyas   Kétágyas   Többágyas                     Egyénileg intézem 

 Önellátás   Reggeli   Félpanzió   Teljes ellátás    

5. Kiegészítő szolgáltatás 
Kéri a transzfer megszervezését?   Igen   Nem 

Kíván utasbiztosítást kötni?    Igen   Nem 
  Ha jelentkezéskor megköti biztosítását, 5% kedvezménnyel teheti meg!  

6. Honnan hallott rólunk?  
 Barátoktól, ismerőstől  Rokonoktól   Iskolában     Nyelviskolában, hol? …………………….……… 

 Kiállításon, hol? …………………………   Interneten, hol? ……………….…….…      Partneriroda, melyik?............................. 

 Tapasztalatát szívesen megosztaná másokkal (referenciaként)? …………………………………………………………….………….….. 

7. Megjegyzés: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..…….… 

 Allergia …………………..…………………….……….…………  Speciális étrend……………………..………………………….………….…. 
 

Tanfolyam díja: …………………………………………..  Transzfer költség: …………..………………………….. 
Plusz éjszaka díja: ......……………………………..….  Biztosítási díj: …………………………………………..… 
Előleg: ………………………………………………….......  Dátum: ……………………………………….……..…….… 
Hátralék: ……………………………………..……..….....  Dátum: ……………………………………………....……… 

 

A PROGRAMRA VALÓ JELENTKEZÉSI FELTÉTELEKET ELOLVASTAM, ÉS AZOKAT TUDOMÁSUL VETTEM. 
 
 

…………………..…………………………………....  ………..…………………………………………………  .…………………………………………..                                                             
Résztvevő aláírása   Szülők aláírása (18 év alatti diák esetén)  Dátum 

 

Kérjük a Jelentkezési Lapot és a Részvételi Feltételeket címünkre szíveskedjenek visszaküldeni. 
 

Budapest, 1055, Nyugati tér 6. Telefon: 20/229 79 64 Fax: 269-0542, e-mail: info@insideword.hu,  
 

 

Mai napon az utazásra, illetve az általam igényelt szolgáltatásokra jogosító iratot (VOUCHER) hiánytalanul 
átvettem, tartalmát megértettem. 
 

Dátum: …………….………………………….                                                      Aláírás: ………………………………………….……. 
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