Academia EAZA – Bursă Combinată Segré şi Lee Houts Formular de cerere
Aceste două burse sunt oferite în mod specific pentru îngrijitori zoo din instituțiile din Ungaria şi România care doresc să
participe la Seminarul de Enrichment al SHAPE‐SEE Academia EAZA din 2011. Aceste burse au fost asigurate din donațiile
generoase oferite de Fundația Segré şi Fondul Memorial Lee Houts. Scopul pentru care sunt oferite sunt de a promova
pregătirea profesională, de a sprijini personalul zoo bine motivat şi angajat să îşi dezvolte şi mai mult aptitudinile şi să
ajute la progresul comunității EAZA în ansamblu.
Se vor acorda sponsorizări pentru taxa de înscriere şi s vor deconta complet sau parțial cheltuielile de deplasare şi cazare,
stabilite de la caz la caz (decontările de deplasare şi cazare vor fi convenite înainte de efectuarea plăților).
Termenul de solicitare a bursei este 1 Octombrie 2011
Cererile vor fi analizate de membri ai Biroului Executiv EAZA şi The Shape of Enrichment, care vor anunța participanții
admişi înainte de începerea cursului.

Titlul cursului:

Data
începerii:

Dacă cererea de bursă nu va fi admisă dar doriți totuşi să participați la curs, trimiterea formularului de solicitare a bursei nu este suficient pentru a vă
garanta un loc. Ca să aveți un loc garantat trebuie să depuneți un formular complet de cerere de participare şi să achitați în întregime taxa de
participare. Dacă primiți bursa, vi se va returna taxa de participare.

Informații personale şi detalii de contactare
Titlu:
Prenume(s):

Nume:

Naționalitate:

E‐Mail:

Funcția:

Telefon:

(inclusiv cod de apel
internațional)

Instituția/Angajtorul:
Adresa:
Localitatea:

Cod poştal:

Âara:

E‐Mail:

Detalii de contact pentru referenți
Cu formularul de ‘Recomandare’ obținut de la Myfanwy Griffith (myfanwy.griffith@eaza.net) trimiteți prin e‐mail două
scrisori la myfanwy.griffith@eaza.net. Una trebuie să fie din partea actualului superior şi cealaltă din partea unei alte
persoane care că cunoaşte şi are legătură cu activitatea din zoo şi acvarii. Aceste scrisori fac parte din cererea de
obținere a bursei şi vă revine personal obligația de a vă asigura că vor sosi înainte de termenul specificat. O dată cu
celelalte documentații, ele vor fi analizate de membrii Biroului executiv EAZA Executive Office şi Shape‐South and East
Europe care vor păstra confidențialitatea. Rugăm indicați informațiile de contact ale celor doi referenți mai jos.
Referent 1
Prenume:

Nume:

Funcția:

E‐Mail:

Instituția sau
organizația:

Telefon:
(inclusiv codul de apei
internațional)

Referent 2
Prenume:

Nume:

Funcția:

E‐Mail:

Instituția sau
organizația:

Telefon:

(inclusiv codul de apei
internațional)

Motivele pentru care solicitați bursa
În nu mai mult de 500 de cuvinte, descrieți motivele pentru care doriți să participați la curs, ce veți avea de câştigat dvs.
şi instituția dvs. de pe urma participării la acest curs, câteva exemple de angajament personal de formare şi dezvoltare
profesională şi orice altceva considerați că vine să susțină cererea dvs.

Lista limbilor pe care le vorbiți:
Prin aceasta declar că toate cele de mai sus sunt adevărate şi exacte:
Data completării cererii:
Rugăm trimiteți formularul completat pentru bursa Segré la: Myfanwy Griffith (myfanwy.griffith@eaza.net) indicând
‘Scholarship Submission’ la rubrica „subject”.
S completează de organizator
Data primirii;

indicați data.

Data trimiterii
râspunsului:

indicați data.

Acceptat:

Rezultat.

