
(Formu doldururken lütfen büyük harf kullanınız. ) ERKEK KIZ

SOYADI ADI

ADRESİ

Facebook Kullanıcı Adı:

Instagram Kullanıcı Adı:

ADAYIN e-posta adresi:

BU PROGRAM İLE DAHA ÖNCE YURT DIŞINA GİTTİNİZ Mİ?

İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA

Adayın imzası Tarih

BABA ADI MESLEĞİ CEP TEL :

ANNE ADI MESLEĞİ CEP TEL:

EVET HAYIR KULÜBÜ :

EVET HAYIR KULÜBÜ :

*Gence ait ve aktif kullanılan e-posta adresinizi yazınız.

Yukarıdaki bilgileri tam, eksiksiz ve doğru olarak beyan ederim.

BABA E-POSTA ADRESİ : ANNE E-POSTA ADRESİ :

BABANIZ LION MUDUR?

ANNENİZ LION MUDUR?

OKUDUĞUNUZ LİSE VE BÖLÜMÜNÜZ:

OKUDUĞUNUZ ÜNİVERSİTE, BÖLÜMÜNÜZ VE SINIFINIZ :

İLGİ ALANLARINIZ VE YETENEKLERİNİZ :

AİLE REİSİNİN İŞ ADRESİ

2017 Temmuz ayında İstanbul'a gelecek 18-22 yaş arası bir genci 10 gün konuk edecek bir aile bulabilirmisiniz ?

DOĞUM TARİHİ (Gün,Ay,Yıl)

LIONS 118-Y
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

YÖNETİM ÇEVRESİ FEDERASYONU

2016 - 2017
GENÇLERARASI DEĞİŞİM PROGRAMI

  ADAY MÜRACAT FORMU

VARSA KRONİK RAHATSIZLIKLARINIZ:

LEO İSENİZ KULÜBÜNÜZÜN ADI, GÖREVİNİZ VE ÜYELİK KIDEMİNİZ:

*CEP TELEFONU NUMARASI

EV TELEFON NUMARASI

BU PROGRAM İLE DAHA ÖNCE YABANCI BİR GENCİ EVİNİZDE MİSAFİR ETTİNİZ Mİ?

GELEN KONUĞUN ADI SOYADI , ÜLKESİ VE AY/YIL : 

SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİNİZ DİL

(Lütfen yanına X işareti ekleyiniz.)

HANGİ AY/YIL VE HANGİ ÜLKELER? KAMP ADI EKLEYEBİLİRSİNİZ.

B.  ADAYIN AİLESİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Aşağıdaki 3 bilgi, ülkelerin geç zamanda ve anlık olarak bildirdikleri ek kontenjan seçimlerinde, size hızlı ve etkin şekilde

ulaşabilmemiz için gerekli olmaktadır. Sınav başvurunuza veya sınav puanınıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

A. ADAYLA İLGİLİ BİLGİLER

Halihazırda pasaportunuz varsa lütfen son geçerlilik tarihini yazınız:

Yeşil pasaportunuz var mı? Varsa son geçerlilik tarihini yazınız:

2017 Eylül ayına kadar geçerli Schengen ülkeleri veya Amerika vizeniz var mı?

Fotoğraf
ekleyiniz.

(En fazla 3 yıl önce 
çekilmiş olmasına 
özen gösteriniz.)
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GARANTİ

Babanın imzası Tarih

Annenin imzası Tarih

TIBBİ BİLGİLER

Babanın imzası Tarih

Annenin imzası Tarih

KEFALET

Babanın imzası Tarih

Annenin imzası Tarih

TarihKulüp başkanının adı,soyadı

gencin ailesi ile katılması gereken toplantı ve sınavlarda, kulübümüzden bir görevlinin kendilerine eşlik ederek destekleyeceğini,

ÖNERİCİ KULÜBÜN ADI:

ADAYDAN SORUMLU KULÜP ÜYESİNİN ADI SOYADI:

ADAYDAN SORUMLU KULÜP ÜYESİNİN TELEFON NO.SU:

BAŞVURAN ADAYIN NASIL SEÇİLDİĞİ

Yukarıda aile ile ilgili garanti bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde, bu gençlerarası değişim programına katılacak

olan adayın mutad ve beklenmeyen tüm masraflarının kulübümüz tarafından garanti altında olduğunu, program boyunca

anladığımızı ve buna bir itirazımız olmayacağını belirtiriz.

tema'sında ve kamp aktiviteleri içerisinde yer almayan diğer her türlü tehlikeli ve ekstrem sporlara, ve Türkiye'de ve/veya gidilecek 

ülkede kanun dışı olan, suç teşkil eden, toplumsal kurallara aykırı olan her tür davranış, eylem ve duruma izin verilmemesi

tarafından da uyulacağını kabul ettiğimizi ve buna aykırı durum olduğunda,kızımızın/oğlumuzun derhal evine gönderileceğini 

şartlarına katılıyor ve bu şartı kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. Kızımız/oğlumuz , bu değişim programı sonunda, biz gideceği yer

 ve masraflarının karşılanması konusunda yazılı bir izin bildirimi yapmadığımız sürece, evine dönecektir. Böyle durumlarda, 

misafir olduğu evden veya kamptan ayrıldığı anda Lions denetim sorumluluğu sona erer. Ayrıca,bu program şartlarına bizler

Bizler,ebeveyn veya veliler olarak, çocuğumuzun bu Lions gençlerarası değişim programı süresince, seyahat ve ziyaretle

ilgili olan tüm mutad ve beklenmedik masraflarını karşılayacağımızı teyid ederiz.

Acil müdahale gerektirecek bir durum olduğunda, misafir eden aile veya gençlerarası değişim kampı /merkezi ilgilileri,

çocuğumuza tıbbi yardım yapılması veya uygulanması veya doktor tarafından tavsiye edilen ve durumun gerektirdiği 

cerrahi müdahalenin yapılması için ilgililere izin verilmesi konusunda tam olarak yetkililerdir.

………………………………...……............... ebeveyni veya velisi olarak,kızımızın/oğlumuzun uygun görülen bir ülkede bir Lions

mensuplarınca onaylanan bir evde veya Lions kampında belirlenen sürece kalması ve seyahat etmesine izin veriyoruz.

Çocuğumuzun hastalanması, ölümü, kanuni veya şahsi davranışları açısından mesuliyetsizliği dolayısıyla hiçbir Lions üyesini

veya misafir eden aileyi, Lions Kulübünü,Lions Yönetim Çevresini veya Uluslararası Lions Birliği'ni hiçbir maddi konuda veya

Kulüp başkanının imzası

kulübümüzün önericiliği altında yurtdışına gidecek herbir öğrenciye karşılık olarak,  118-Y YÇ İstanbul Temmuz ayı kampı için

ülkemize gelecek bir gence 10 gün süre ile kendisini misafir edecek "Konuk Edici Aile" önerisinde bulunacağımı teyit ederim.

C.  SPONSOR (ÖNERİCİ) LIONS KULÜBÜ İLGİLİ BİLGİLER

başka konularda sorumlu tutmayacağımızı ve meydana gelecek zarardan dolayı kefil görmediğimizi belirtiriz. Aynı zamanda, bu

gençlerarası değişim programı süresince kızımızın/oğlumuzun herhangi bir motorlu vasıta kullanmasına, seçtiğimiz kampın
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