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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
pentru tabăra şcolară Misiune posibilă – șanse egale în alegerea carierei
Cluj-Napoca, 8-12 august 2011
Acest document reprezintă formularul de înscriere la tabăra şcolară „Misiune posibilă – șanse egale în
alegerea carierei”, organizată de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală în parteneriat cu
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” şi Institutul pentru Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii.
Elevii care au participat anul trecut la tabăra „Misiune posibilă – șanse egale în alegerea carierei”
nu pot aplica și pentru această tabără.

Numele:_______________________________ Prenumele:___________________________
Data naşterii:___________________________ Locul naşterii:________________________
Cetăţenia:______________________________ Etnia: _______________________________
Cu domiciliul în localitatea: _______________________Judeţul:______________________
Elev(ă) în clasa _______________la şcoala:_______________________________________
Pot fi contactat(ă) la telefon:_____________________ Email:________________________
Înălţime:_______ Greutate:________
Media şcolară la disciplina Educaţie fizică în anul şcolar anterior:_______
Media şcolară la disciplina Limba şi literatura română în anul şcolar anterior_______
Media şcolară la disciplina Limba străină 1 în anul şcolar anterior ________
Te rugăm să răspunzi la următoarea întrebare (max. 5 rânduri):
De ce doreşti să participi la tabără?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Am luat la cunoştinţă programul taberei „Misiune posibilă – șanse egale în alegerea carierei” şi, în cazul
în care voi fi selectat(ă), voi participa la toate activităţile prevăzute în program, voi respecta regulile
impuse de organizatori şi de profesorul însoţitor şi voi pune la dispoziţia acestuia acordul scris al unuia
dintre părinţi cu privire la participarea mea în tabără.

Data _________ ____

Semnătura ______________

Notă: În limita locurilor disponibile şi în baza informaţiilor furnizate în cadrul formularului, organizatorii vor
efectua selecţia participanţilor şi vor anunţa rezultatele prin e-mail sau telefonic până în data de 1 iulie a.c.
Te rugăm să predai acest formular completat persoanei de contact menţionate pe afişul expus în
şcoala ta sau să trimiţi formularul prin fax la numărul 0264-420491 până la data de 20.06.2011.

