ZGŁOSZENIE NA MISJĘ GENERACJI PLUS
Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza oraz zabranie ze sobą na misję.
Bez dostarczenia formularza lider misji będzie zmuszony odmówić uczestnictwa w misji.
W razie pytań prosimy o kontakt pod mailem: biuro@generacjaplus.pl

Prosimy o staranne przeczytanie formularza przed wypełnieniem:
· Jeśli wypełniasz formularz ręcznie używaj drukowanych liter.
· Odpowiadaj na pytania starannie, sprawdź czy wybrałeś/aś odpowiednią odpowiedź.
· Informacje zawarte w formularzu stanowią cenne źródło informacji o twoim stanie zdrowia.

Ofiara za udział w misji:
Ofiara za udział w misji wynosi 40zł. W przypadku problemów finansowych istnieje możliwość obniżenia opłaty.

Wymagane dokumenty:
Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów stwierdzających tożsamość.

1.

Dane osobowe
imię:

Nazwisko

adres:

PESEL

miasto:
telefon domowy:

2.

telefon komórkowy:

data urodzenia:
e-mail:

Osoba kontaktowa (rodzic lub opiekun)

nazwisko:

imię:

stopień pokrewieństwa:

adres:

telefon domowy:

3.

telefon komórkowy:

e-mail:

Twój kościół

nazwa kościoła:

nazwisko pastora:

adres kościoła:

telefon kontaktowy:

nazwisko lidera młodzieżowego:

e-mail / www:

jak długo jesteś członkiem kościoła?

4.

Zbawienie

kiedy zostałeś/aś zbawiony/a?

czy wychowałeś/aś się w rodzinie wierzących?

czy i kiedy zostałeś/aś ochrzczony/a w
wodzie?

czy jesteś ochrzczony/a w Duchu Świętym?

5.

Informacje zdrowotne

Czy uskarżasz się na jakiekolwiek problemy zdrowotne mogące wpłynąć na
Twoją przydatność na misji?
TAK
NIE

Jeśli TAK, opisz, jakie:

Czy musisz przyjmować jakiekolwiek lekarstwa?
TAK
NIE

Jeśli TAK, wymień jakie:

Czy cierpisz na jakieś problemy/ zaburzenia psychiczne?
TAK
NIE

Jeśli TAK, opisz jakie:

Twoja grupa krwi:

Inne uwagi na temat stanu zdrowia:

6.

Doświadczenie

Czy brałeś/aś udział w misjach?
Tak

jeśli tak, podaj miejscowości i rok:

Nie

Czy masz doświadczenie w pracy
bgrupowej?
Tak

jeśli tak, opisz jakie:

Nie

Czy posiadasz zdolności, umiejętności,
które można wykorzystać na misji?
Tak

Jeśli tak, opisz jakie:

Nie

Zgłoszenie jest ważne po wypełnieniu i zaznaczeniu poniższych punktów:
Rozumiem i zgadzam się z regulaminem misji generacja t. - zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu zgadzam się z odesłaniem mnie na mój własny kosz do
domu.
Jestem gotów/a pokryć koszty za rażące zaniedbania w opiece nad powierzonym sprzętem lub
świadomie wyrządzone szkody.

miejscowość:

data:

podpis zgłaszanej osoby:

podpis/zgoda rodzica lub opiekuna (dot. osób poniżej 18 roku życia):

