EAZA Akadémia Kombinált Segré Ösztöndíj és Lee Houts Ösztöndíj
Jelentkezési Lap
Ez a kombinált ösztöndíj kifejezetten azon magyar vagy román állatkerti állatgondozók számára nyitott, akik szeretnének
részt venni valamelyik EAZA Akadémia SHAPE‐SEE Környezetgazdagítási Konferencián 2011‐ben. Ezek az ösztöndíjak a
Segré Alapítvány és a Lee Houts Emlékalap nagylelkű adományaiból lehetségesek. Az ösztöndíjak célja a szakmai képzés
elősegítése, motivált, elkötelezett állatkerti dolgozók támogatása tudásuk továbbfejlesztésében, valamint a szélesebb
EAZA közösség fejlődésének segítése.
Az odaítélt ösztöndíjak a kurzus díját, valamint az utazás és szállás költségét is fedezik, részben vagy teljes egészében,
egyedi elbírálás szerint (a szállásfoglalást és utazást egyeztetni kell a fizetés előtt).
Az ösztöndíjra a jelentkezés határideje 2011. Október 1.
A jelentkezéseket az EAZA Executive Office tagjai és a The Shape of Enrichment tekinti át, majd a sikeres jelentkezőket a
kurzus kezdete előtt értesíti.

Kurzus Címe:

Kezdés
Időpontja:

Amennyiben nem sikeres a jelentkezése az ösztöndíjra, de mindenképpen szeretne részt venni a kurzuson, az ösztöndíj jelentkezési lap beküldése
önmagában nem garantálja a részvételt. Ennek garantálásához Önnek be kell nyújtania egy kitöltött jelentkezési lapot és be kell fizetnie a teljes
kurzusdíjat. Amennyiben elnyeri az ösztöndíjat, a kurzus díját visszafizetjük.

Személyes adatok és elérhetőség
Titulus:
Keresztnév(ek):

Vezetéknév:

Àllampolgárság:

E‐Mail:

Foglalkozás:

Telefonszám:
(országhívószámmal együtt)

Intézet/Munkáltató:
Cím:
Város:

Irányítószám:

Ország:

E‐Mail:

Az ajánlások elérhetősége
A Myfanwy Griffith‐től (myfanwy.griffith@eaza.net) igényelhető ajánlólevél formanyomtatvány segítségével két
ajánlólevelet kell elküldeni e‐mailben Myfanwy Griffith részére (myfanwy.griffith@eaza.net). Az egyiket az Ön jelenlegi
vezetőjének kell elkészítenie, a másikat olyan személynek, aki jól ismeri Önt és kapcsolódik az állatkertek és akváriumok
munkájához. Ezek az ajánlólevelek az ösztöndíjra jelentkezés részét képezik és az Ön felelőssége, hogy a határidő előtt
beérkezzenek. A jelentkezés részeként az ajánlóleveleket az EAZA Executive Office és a Shape‐South and East Europe
tekinti át, bizalmasan kezelve őket. Kérjük, adja meg a két ajánló személy elérhetőségét.
Referencia 1
Keresztnév(ek):

Vezetéknév:

Foglalkozás:

E‐Mail:

Intézmény vagy
Szervezet:

(országhívószámmal együtt)

Telefonszám:

Referencia 2
Keresztnév(ek):

Vezetéknév:

Foglalkozás:

E‐Mail:

Intézmény vagy
Szervezet:

(országhívószámmal együtt)

Telefonszám:

Okok az ösztöndíj odaítélésére
Nem több, mint 500 szóban sorolja fel az okokat, amiért részt venne a kurzuson, ill. a részvétel a kurzuson hogyan válna
az Ön és intézete javára, példákat az Ön elkötelezettségére a szakmai fejlődés és képzés iránt, valamint bármit, amiről azt
gondolja, támogathatja az Ön jeletkezését.

Beszélt nyelvek:
Igazolom, hogy a fent közölt információk pontosak és az igazságnak megfelelnek:
Beadvány kitöltésének
dátuma:
Kérjük, küldje a kitöltött Segré Ösztöndíj Jelentkezési Lapot Myfanwy Griffith (myfanwy.griffith@eaza.net) részére,
‘Ösztöndíj Beadvány’‐t tárgyként feltüntetve.
Iroda tölti ki
Beérkezés dátuma:

Dátum beírásához
kattintson ide.

Válasz dátuma:

Dátum beírásához
kattintson ide.

Sikeres:

Eredmény.

