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Jelentkezési lap az EBC*L gazdasági versenyre
Hazai verseny:
Vezetéknév:
Keresztnév:
Születési dátum:
Levelezési cím:
E‐mail cím:
Telefonszám:

év

hónap

nap
(megadása kötelező!*)

Iskolai végzettség:

Alapfokú végzettség
Szakmunkás oktatásban részesül
Szakmunkás végzettség
Középfokú oktatásban részesül

Középfokú végzettség
Felsőfokú oktatásban részesül
Felsőfokú végzettség

Pozíció:

Alkalmazott
Felsővezető
Középvezető

Munkanélküli
Tanuló
Vállalkozó

Az I. forduló választott helyszíne
(megye):

Bács‐Kiskun
Baranya
Békés
Borsod‐Abaúj‐Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr‐Moson‐Sopron
Hajdú‐Bihar
Heves
Jász‐Nagykun‐Szolnok

Komárom‐Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs‐Szatmár‐Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Budapest főváros

Diák (20 éves korig)

Felnőtt (20 éves kor felett)

(1988. október 10. után születettek)

(1988. október 10. előtt születettek)

Honnan értesült a versenyről?
Nevezési kategória:
Iskola: / Munkahely:

Oktatási intézmény neve:

Munkahely neve:

Város:

Város:

Szak / Tagozat:

Foglalkozási terület:

*A jelentkezéseket e‐mailben igazoljuk vissza a jelentkezési lapon megadott címre. A résztvevők további tájékoztatása is
elsősorban e‐mailben történik.
Nevezési díj: 3.600,‐ Ft
Megrendelem az EBC*L „A” modul felkészítő segédanyagot 3.700 Ft helyett 3.200 Ft‐ért :
(A postaköltség a megrendelőt terheli.)

igen

nem

Az ingyenes angol nyelvi szintfelmérőn részt kívánok venni:

igen

nem

Melléklet:




a nevezési díj befizetéséről szóló csekk feladóvevényének másolata.
(Csekkek az EBC*L vizsgaközpontokban igényelhetők.)
EBC*L „A” modul oklevél másolata (amennyiben már van)
Folytatás a köv. oldalon Ö

Kiemelt
támogató:

További
partnereink:
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Nemzetközi verseny:
A nemzetközi versenyre külön nevezési díj nélkül, megfelelő angol nyelvismeret birtokában lehet jelentkezni,
melyet a Dél‐Budai Oktatási Központ nyelvi szintfelmérő tesztjén elért sikeres teljesítménnyel kell igazolni.
Ingyenes nyelvi szintfelmérő teszt ‐ kivételes lehetőség minden résztvevő számára a DBOK jóvoltából!
Az írásbeli szintfelmérő megírására közvetlenül az EBC*L gazdasági verseny I. fordulója után kerül sor. A
szintfelmérő eredményéről a www.ebcl.hu/verseny oldalon és e‐mailben tájékoztatjuk a résztvevőket.

igen

A nemzetközi versenyen részt kívánok venni:

nem

Figyelem! A nemzetközi versenyre nevezők egyúttal vállalják az ingyenes angol szintfelmérő teszt megírását is!
Angol nyelvismeret szintje:

Középfok
Szakmai középfok
Felsőfok
Szakmai felsőfok

További információk:
A versenyre való jelentkezéssel a résztvevők egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik az EBC*Licensing Magyarország Kft.
adatbázisába bekerüljenek, és azt további marketingtevékenység céljából a cég felhasználhassa. Az adatok harmadik félnek
nem kerülnek átadásra.


℡

Beküldési cím:

EBC*Licensing Magyarország Kft., 1158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 16.

Fax:

1 / 419 ‐ 3066



Beérkezés határideje:

2008. október 1.

Kelt.:

Résztvevő aláírása

Kiskorú esetén gondviselő aláírása

Köszönjük jelentkezését! Sok sikert kívánunk!

Kiemelt
támogató:

További
partnereink:

