
Jelentkezési lap  
Szabadító kurzus-szolgálat 

Helyszín: CISZTERCI HÁZ – BAJA, Tóth Kálmán tér 5.   DÁTUM: 2020. MÁRCIUS 27-29. 

Név: ___________________________________ Keresztnév:________________________________________ 
Lakcím város: ___________________ Tel:____________________ e-mail:_____________________________ 
Születési év: ________   nem: férfi / nő__   családi állapot: pap / szerzetes / házas / szabad/ elvált/ özv. 
Szervezési adatok:  
Volt – e szükséged pszichés vagy elmebetegség miatt orvosi kezelésre? Igen / nem  Meggyógyultál? igen / nem  
Van-e valamilyen problémád, mely miatt segítségre szorulsz (diéta, fogyatékosság, stb)?_________________ 
Plébánia: ____________________ 
 

A felsorolt kurzusok közül melyiken vettél részt:  

Dátum (év) Kurzus Ki vezette a kurzust? 
 Szentlélek szeminárium  

 Fülöp kurzus  

 Más Szent András Ev. Iskola kurzusok:  

 Más Szent Ignácos kurzusok  

 

Szentségi életed: rendszeres (hetente vagy gyakrabban) / ennél ritkábban / nem járulok szentségekhez 
Miért akarsz részt venni a kurzuson? Mit vársz a kurzustól? ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Szállásigény, Étkezések: 

Péntek Szállás   igen / nem -  - Közös  vacsora 
Szombat Szállás  igen / nem Közös reggeli   Közös ebéd Közös  vacsora 
Vasárnap - Közös reggeli   -  

 

Diétás étkezést kérek:  igen / nem                   laktózmentes igen / nem                  gluténmentes igen / nem 
 

Mivel a résztvevők száma korlátozott a részvételi regisztráció a jelentkezési lap leadása (elküldése) és a 
részvételi díj befizetése (beérkezése) után lesz aktív. Amíg az összeg nem érkezik meg csak várólistára kerül a 
jelentkező.  
 

A kurzus díja: 10,000 Ft, mely egy összegben előre fizetendő készpénzben a szervezőknél. Banki utalás esetén a 
bankszámla számot kérésre e-mailben/sms -ben elküldjük. Lemondásra sajnos nincs lehetőség az előzetes 
költségek miatt. A szállás díja külön fizetendő a Ciszterci Háznak. 
Elfogadom, hogy a kurzus egész ideje alatt ott maradok, és nem megyek el személyes okok miatt:  
IGEN  /NEM . Ez feltétele a kurzuson való részvételnek. 
 

 

Adatkezelés: A jelentkezési lapokra a Szabadító szolgálat idejére van szükség, kommunikációs és szervezési 
célokból. Minden adat törlésre kerül a kurzus után. A jelentkezési lapok megsemmisítésre kerülnek. 
 

 

 

 

Dátum: _______________________________                                _____________________________________ 
                                                                                                                                         Aláírás  

Információk/kapcsolat: 06 30 200 5090, e-mail: iroda@cisztercihazbaja.hu 


