Bizalmas

Szentírás Szövetség, Kálvin tér 8, H-1091 Budapest, Hungary
Tel: 0036 1 216-5115

E-mail: taborok@szentirasszovetseg.net

www.szentirasszovetseg.net

Jelentkezési lap tábori önkénteseknek
1. Személyi adatok
Név:
Állandó lakcím: .

Ideiglenes cím:

Telefon:

Telefon:

Mobil:

Pólóméreted:

E-mail:
Születési hely:
Foglalkozás (iskolásnál iskola neve és szak):

2. Referencia:
Gyülekezeti vezető/Lelkipásztor:

Egyéb (______________________)
Milyen kapcsolatban van veled

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Telefon:

Telefon:

Mobil:

Mobil:

E-mail:

E-mail:

Kérjük, hogy add meg két olyan személy* adatait, akik ajánlást írnak rólad.
(*18 év feletti, nem családtag, legalább két éve ismeritek egymást. Az egyik legyen a gyülekezet vezetője.)

3. Személyes hit:
Írd le, hogy mikor és hogyan jutottál hitre:

Milyen következményei vannak a hitednek az életedben?

Melyik gyülekezetbe jársz?
(kérünk, add meg az elérhetőségüket, amennyiben nem egyezik a 2. pontban megadott ajánlóval.)

Milyen a kapcsolatod a gyülekezettel; milyen szolgálatod van a gyülekezetben?

4. Egyéb információ:
Kérjük, jelezd itt, ha bármilyen betegséggel kapcsolatos gyógykezelés alatt állsz, s röviden írd le a betegség
és a kezelés jellegét. (Pl: Betegség: depresszió Kezelés: pszichoterápia, lelkigondozás)

Allergia, ha van:

Van bármi egyéb tényező, amely befolyásolhatja, esetleg hátráltathatja a szolgálatodat?
Szerepelsz-e bármilyen okból rendőrségi nyilvántartásban?
Nem 

Igen 

(Kérjük, jelöld meg valamelyik négyzetet)

Ha igennel válaszoltál, kérjük, részletezd külön lapon:

5. Érdeklődés, képességek:
Mi keltette fel az érdeklődésedet a Szentírás Szövetség önkéntes munkája iránt?

Vettél már részt olyan tevékenységben (önkéntesség/ munka), amely segítheti a Szentírás
Szövetségnél végzendő szolgálatodat?

Szerinted milyen képességeket kaptál Istentől és hogyan használtad ezeket eddig?

Miket tartasz gyengeségeidnek?

Milyen munkát végeztél eddig gyermekek vagy fiatalok között?

Vezettél már gyermeknek vagy felnőtteknek szóló alkalmat, beszéltél csoport előtt?

Szerinted mik a tábor céljai?

6. Tábori szolgálat:
Angol/német nyelvismereted szintje: ____________________________________
Sporttudás/szint: ____________________________________
Játszol valamilyen hangszeren? _________ ________________________
Az alábbi szolgálati területek közül melyik(ek)ben segítenél legszívesebben?



bibliatanítás fordítása



nyelvi órán segítés



kiscsoport vezetés (magyarul)



kézműves foglalkozás



sport foglalkozás



játékvezetés

Melyik időpont(ok)ban tudsz táborban szolgálni? Kérlek, írd mellé, ha van preferenciád a táborhelyek közül!

 július 6–10.

 július 13-17.

 július 20-24.

 július 27 – 31.

Preferált táborhely(ek): _________ ________________________

7. Elérhetőség vészhelyzet esetén:
A tábor ideje alatt felmerülő baleset, betegség esetén kit értesítsünk?
Név:

Kapcsolata veled:

Cím:
Telefonszám (napközben):
Telefonszám (este):
A Szentírás Szövetség megosztja nevedet és elérhetőségeidet a veled együtt szolgáló többi önkéntessel.
Ezen kívül a táborod vezetőjével közöljük a fent leírtak közül azokat az adatokat, amelyeket fontos tudnia a
táborozók és a te biztonságod érdekében. Elfogadod, hogy az alapítvány tevékenységéről, illetve a
táboroztatással kapcsolatban a jelentkezési visszaküldését követően tájékoztassunk.
Beleegyezel, hogy adataidat ily módon használjuk?
Igen 

Nem 

(Kérünk, jelöld meg valamelyik négyzetet)

Aláírásoddal jelezd, hogy egyetértesz az alábbi kijelentésekkel:
a. Ismerem és elfogadom a “Szentírás Szövetség Céljai, Hitelvei és Munkamódszerei” c.
alapdokumentumot. (www.szentirasszovetseg.net – Rólunk/Hitelveink)
b. A táborban a felekezeti különbségeket félretéve az egységes csoportmunkát fogom segíteni. Nem
gyakorlok a hét során olyan lelki ajándékokat (pl. nyelveken szólás), illetve nem bátorítom a
használatukat, amely többi segítőben megütközést kelthet és gátolhatja a közös szolgálatot.
c.

A jelentkezési lap minden részét pontosan kitöltöttem legjobb tudásom szerint.

d. Tudomásul veszem, hogy rólam a tábor során kép, hang, illetve videófelvétel is készülhet, amit a
Szentírás Szövetség felhasználhat tájékoztató kiadványaiban, online felületein (Facebook,
Youtube) megjelenő tájékoztatóiban, az önkéntesség népszerűsítésében. Tudomásul veszem,
hogy a megadott adatokat a Szentírás Szövetség az Uniós adatkezelési elvek (GDPR) alapján
örökkön-örökké (vagy adatvesztésig, külön törlési ,kérésig) tárolja, és azokat felhasználhatja
ifjúsági programokról/kiadványokról szóló hírek megosztásához. Adatkezelési irányelveinkről
bővebben: http://szentirasszovetseg.net/adatkezelesi-nyilatkozat/

Aláírás: ______________________________Kelt: __________________________
A jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni (postán vagy szkennelve
e-mailben) a fejlécben található elérhetőségekre!
Köszönettel: Daxner Tamás, Szentírás Szövetség

