SZEGED

Felvételi lap 2020 tavasz
Jelentkező Adatai
Név:
Becenév (ahogyan szólíthatunk):
Felsőoktatási intézmény, évfolyam:
Beszélt nyelvek:
E-mail cím:

Kedves leendő Amigo!
Köszönjük, hogy kiválasztottál minket és szimpatikusnak találod kezdeményezésünket. Megtisztelő, hogy időt és
energiát szánsz ránk. A következőkben egy 10+1 feladatból álló felvételi lapot találsz, amelyet kézzel, hiánytalanul
kitöltve, lezárt borítékban, melyen „AMIGOS” felirat szerepel, kell eljuttatnod hozzánk 2020. február 16. vasárnap
17:00-ig. Kérjük, hogy a kitöltött lap mellé csatold önéletrajzodat is, hogy még jobban megismerhessünk. A
kérdésekkel nem elriasztani szeretnénk, hanem megismerni gondolkodásmódodat. Nincs rossz válasz, vers vagy
rajz. A lényeg, hogy önmagadat add, szánj időt a feladatokra és vesd papírra, ami eszedbe jut!
Tehát egyelőre 3 fontos lépés van:
1. A kézzel, hiánytalanul kitöltött feladatlapot juttasd el hozzánk lezárt borítékban „AMIGOS” felirattal!
2. Kérjük, hogy a feladatlap mellé ne felejtsd el csatolni az önéletrajzodat sem!
3. Végül úgy lesz teljes a jelentkezésed, ha a honlapról elérhető „Google Formot” is kitöltöd, amivel
ellenőrizzük, hogy biztosan minden feladatlap beérkezett-e.

Agenda:
-

jelentkezési határidő: 2020. február 16. vasárnap 17:00-ig
értesítés az első kört követően: 2020. február 17. hétfőn
személyes interjúk: 2020. február 21-22.
értesítés a felvételi eredményről: 2020. február 22. éjfélig
Amigo-Iskola és Avató: 2020. február 23. vasárnap egész nap
új Amigók első bevetése: 2020. február 25-től

Hogyan tudod eljuttatni hozzánk jelentkezésed?
A jelentkezési lapot és önéletrajzodat tartalmazó borítékot a Kék Elefánt kávézóban tudod leadni nyitvatartási
időben, minden nap 09:00 és 17:30 között. A kávézó címe: 6720 Szeged, Klauzál tér 5. Postán is feladhatod a 6720
Szeged, Klauzál tér 5. címre. Postai küldés esetén ügyelj rá, hogy február 16-ig megérkezzen a jelentkezésed!

Adatvédelmi nyilatkozat
„Ennek a feladatlapnak a leadásával és aláírásommal elfogadom az Amigos Alapítvány adatkezelési
nyilatkozatát.”
Az Adatvédelmi nyilatkozat részleteit a http://tamogatas.amigosagyerekekert.hu/adatvedelmi-nyilatkozat
honlapon találod. Tárolt adataid lehetővé teszik, hogy szükség esetén elérjünk Téged. Ezen adataid kizárólag
kapcsolatfelvétel céljából kezeljük.
..................................................................
Aláírás
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1. Írd le egy örömteli napodat versben!

2. Ha egy ismeretlen városban találnád magad pénz és telefon nélkül, mi lenne az első három dolog, amit
tennél?
1.
2.
3.

3. Mire költenéd Warren Buffett vagyonának 99,9%-át? (5 tételes felsorolás)
1.
2.
3.
4.
5.
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4. Mi a Te betegség definíciód? (30 szó)

5. Rajzolj egy képet, melynek címe: „kopasz”!
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6. Mi a gyógyulás?

7. Rajzolj egy képregényt arról, mit csinálsz a kórházban, amikor Amigoként mész!
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8. Két hónappal a csatlakozásod után meg kellett válnunk Tőled. Meséld el a történetét, hogy miért!

9. Tervezz Amigos logót!

10. Mit teszel a világbékéért?
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10+1. Az általad legmagabiztosabban beszélt idegen nyelven fogalmazd meg nekünk, hogy miért
szeretnél az Amigoshoz csatlakozni és Amigo lenni!

Köszönjük, hogy kitöltötted szegedi felvételi lapunkat!
Már csak el kell juttatnod hozzánk február 16-ig, és
február 17-én legkésőbb keresünk! Ne felejtsd el az
önéletrajzodat is elküldeni és a honlapon található
Google Formot kitölteni.

Üdv: Amigók

