HUSPOL group s.r.o., Rybářská 381, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 29460689

PŘIHLÁŠKA
DO PROGRAMU PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Název a obor vzdělávacího programu: ____________________________________________
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Místo narození:

Adresa bydliště:

Telefon:

E-mail:

Vaše bankovní
spojení

Číslo účtu:

Kód banky:

Název střední školy / obor studia / adresa školy:
Údaje o absolvované
střední škole, popř.
VOŠ

Název vyšší odborné školy / obor studia / adresa školy:
Rok maturitní zkoušky:
Titul DiS. obdržen v roce:
Název vysoké školy / obor studia / adresa školy:

Údaje o absolvované Rok ukončení studia / udělený titul:
vysoké škole: *)
vysokých školách

Název vysoké školy / obor studia / adresa školy:

Rok ukončení studia / udělený titul:
Název a sídlo:
Údaje o
zaměstnavateli:

Bankovní spojení: **)
IČ:

DIČ:**)

Požadavky k přijetí:
Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.
*)
K přihlášce přiložte úředně ověřenou kopii příslušného vysokoškolského diplomu.
**)
Není-li zaměstnavatel plátcem poplatků spojených se vzdělávacím programem, pak tuto část nevyplňujte
Výuka bude probíhat ve vzdělávacím středisku společnosti HUSPOL group s.r.o., na adrese Rybářská 381, Hranice IV
Drahotuše.

HUSPOL group s.r.o., Rybářská 381, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 29460689

□ sportovní kynologie, vypište _______________________________
Údaje o dosažené
praxi v kynologii:

__________________________________________________________
□ služební kynologie, vypište _________________________________
__________________________________________________________
□ zkoušky z výkonu se psem, vypište __________________________
__________________________________________________________

Dosažené
kvalifikace:
□ získané kvalifikace, vypište (např. školení figurantů, kladečů, rozhodčí, aj.)
__________________________________________________________
□ a jiné, vypište ____________________________________________
__________________________________________________________

Místo / dne: __________________________ Podpis: _______________________________

Požadavky k přijetí:
Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a uhrazení poplatku za kurz.
*)
K přihlášce přiložte úředně ověřenou kopii příslušného vysokoškolského diplomu.
**)
Není-li zaměstnavatel plátcem poplatků spojených se vzdělávacím programem, pak tuto část nevyplňujte
Výuka bude probíhat ve vzdělávacím středisku společnosti HUSPOL group s.r.o., na adrese Rybářská 381, Hranice IV
Drahotuše.

