Αίτηση συμμετοχής
Εργαστήριο πέτρινης δόμησης στα Τζουμέρκα
“Το Μπουλούκι στο Γεφύρι: 20-31 Αυγούστου 2018”

Προσθέστε μια
φωτογραφία σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση πλήρως, είτε ηλεκτρονικά είτε με το χέρι. Εάν χρειάζεστε
επιπλέον χώρο, επισυνάψτε ένα ξεχωριστό φύλλο, στο οποίο να φαίνεται το σημείο
παραπομπής. Για να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά θα χρειαστείτε έναν PDF – Reader,
τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ: https://get.adobe.com/reader/
Στο email που θα αποστείλετε, συμπληρώστε ως θέμα “Εργαστήριο πέτρινης δόμησης στα
Τζουμέρκα 2018” στο σχετικό πεδίο. Στείλτε την αίτηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(email) στην παρακάτω διεύθυνση: info@boulouki.org

Η αίτηση και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο
μέχρι: 10 Ιουνίου 2018.

1. Προσωπικά Στοιχεία
Επίθετο (1)

Όνομα

Εθνικότητα

Γένος

Άρρεν

Ημ. Γένησης ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ

Αριθμός διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας (2)

Τρέχουσα Ιδιότητα

Α.Μ. (Φοιτητικό) ή Αριθμός Δελτίου Ανεργίας(3)

Θήλυ

Κάτοικος Τζουμέρκων(4)

Παρακαλώ επιλέξτε ένα
Διεύθυνση
Πόλη

Ταχυδρομικός Κώδικας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Email επικοινωνίας

Χώρα

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα/ Εταιρεία (κατά περίπτωση)

(1) Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το ονοματεπώνυμο που είναι γραμμένο στο διαβατήριο ή την αστυνομική σας ταυτότητα.
(2) Ο αριθμός διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας απαιτείται για την έκτακτη ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος. Για να είναι έγκυρη η ασφάλεια θα
πρέπει να ταξιδέψετε στο εργαστήριο έχοντας μαζί σας το ίδιο έγγραφο ταυτοποίησης.
(3) Προαιρετικό πεδίο: στην περίπτωση που ανήκετε σε μια από αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να επισυνάψετε μαζί με την αίτηση σας και το αντίστοιχο
έγγραφο (φοιτητικό πάσο ή Δελτίο ΟΑΕΔ).
(4) Προαιρετικό πεδίο: στην περίπτωση που ανήκετε σε αυτή την κατηγορία παρακαλώ επισυνάψετε ένα αντίγραφο της ταυτότητας σας.
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2. Στοιχεία έκτακτης επικοινωνίας
Σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε ένα άτομο επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την διάρκεια του
εργαστηρίου.
Ονοματεπώνυμο ατόμου έκτακτης επικοινωνίας
Βαθμός συγγένειας

Διεύθυνση + Πόλη + Χώρα

Τηλέφωνο έκτακτης επικοινωνίας

email έκτακτης επικοινωνίας

3. Σπουδές/Εκπαίδευση
Συμπληρώστε τον ανώτερο ακαδημαϊκό τίτλο ή το επίπεδο εκπαίδευσης που κατέχετε την παρούσα περίοδο.
Χρησιμοποιήστε το διεθνή χαρακτηρισμό (συντομογραφία, κατά περίπτωση)
Πλήρες όνομα του εκπαιδευτικού ιδρύματος

Διάρκεια (από- έως
MM/ΕΕΕΕ)

Πτυχίο

4. Γλώσσες
Αξιολογήστε το επίπεδο γνώσης σας: από 1 (χαμηλό) έως 3 (αποδεκτό) έως 5 (άριστο)
Κατανόηση
Ομιλία
Μητρική γλώσσα(ες)

5

Αγγλική

5

Γραφή

5

2

Άλλη ξένη γλώσσα
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5. Κίνητρο συμμετοχής– Σύντομη απάντηση
A. Περιγράψτε γιατί δηλώνετε συμμετοχή σε αυτό το εργαστήριο και τι ελπίζετε να αποκομίσετε από αυτή σας τη συμμετοχή
(100-200 λέξεις)

B. Αναφέρετε εάν διαθέτετε τεχνικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία σχετικά με την πέτρινη δόμηση (100 λέξεις)

Πώς μάθατε για το εργαστήριο? Παρακαλώ επιλέξτε ένα
Άλλος τρόπος:

6. Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος για τη συμμετοχή στο εργαστήριο είναι 350 EUR (γενική συμμετοχή), 200 EUR για ανέργους και φοιτητές και
δωρεάν για μόνιμους κατοίκους Τζουμέρκων. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο εργαστήριο, τη διαμονή σε
ξενοδοχείο με πρωινό και ένα πρόγευμα κατά τη διάρκεια της εργασίας, την παροχή υλικών και εργαλείων, ασφάλεια κατά τη
διάρκεια της εργασίας πεδίου και τις μετακινήσεις στο πλαίσιο της προγραμματιζόμενης εκδρομής.
Προσωπικά έξοδα καθώς και έξοδα για την άφιξη και αναχώρηση στην και από την περιοχή του εργαστηρίου καλύπτονται εξ’
ολοκλήρου από την/τον συμμετέχουσα/οντα.
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7. Υπεύθυνη Δήλωση
Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω είναι αληθείς και πλήρεις. Δηλώνω επίσης ότι εξ’ όσων γνωρίζω, η κατάσταση της
υγείας μου, επιτρέπει να λάβω μέρος στο πρόγραμμα του εργαστηρίου. Κατανοώ ότι με την συμπλήρωση του ονόματος μου
στο παρακάτω πεδίο, υπογράφω επίσημα αυτό το έγγραφο.
Υπογραφή

Ημερομηνία

σε συνεργασία με:
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