
 

A szaktechnikai oktatás az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – ATHU139 – EUREVITA Pannonia projekt kereté-
ben valósul meg. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával és Magyarország társfinanszírozásával való-

sul meg. 

 

 

Jelentkezési adatlap 
 

„Agyag- és földtechnikák” (vályog technikák) témakörben megvalósuló 

szaktechnikai oktatás az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – 

ATHU139 – EUREVITA Pannonia projekt keretében 
 

 

Jelentkező adatai: 
 

Név: 
 

Cím: 
 

Telefonszám: 
 

E-mail cím: 
 

Születési dátum:  

Ételallergia, érzékenység:  

Póló méret:  

Lábméret:  

Szakmai tapasztalat/végzettség vagy tanuló 
esetén oktatási intézmény és szak: 

 

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  

 

Helyszín:     Vasi Skanzen, 9700 Szombathely, Árpád út 30. 

Időpont:     2021. augusztus 2-7. 

Jelentkezési határidő:   2021. július 23. 

További információ:   Részvételi feltételek és információk című dokumentumban 

 

Oktatottak számára az „Agyag- és földtechnikák” (vályog technikák) témakörben megvalósuló 

szaktechnikai oktatás során biztosított ruházat: 

 

• Kesztyű – kötött poliészter 

• Kesztyű – vegyszerálló kesztyű 

▪ Védősisak 

• Gumicsizma - munkavédelmi gumicsizma 

• Textil szájmaszk 

▪ Egyen póló 



 

A szaktechnikai oktatás az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – ATHU139 – EUREVITA Pannonia projekt kereté-
ben valósul meg. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával és Magyarország társfinanszírozásával való-

sul meg. 

 

 

A rendelkezésre álló helyek (8 résztvevő) a jelentkezések sorrendjében kerülnek feltöltésre! Első-

sorban a közvetlen projekttérségben élők jelentkezését várjuk (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala 

megye). Az agyag- és földtechnikákhoz (vályog technikákhoz) kapcsolódó előképzettség nem fel-

tétel! Életkor tekintetében felső korhatár nincs, azonban alsó van! A szaktechnikai oktatásra a 14. 

életévüket betöltött jelentkezők vehetnek részt! Esetükben mind a jelentkezési lapot, mind a rész-

vételi feltételek és információk tárgyú dokumentumot szülő vagy gondviselő aláírásával kell bekül-

deni! 

 

A szaktechnikai oktatás az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – ATHU139 – EU-

REVITA Pannonia projekt keretében valósul meg. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

támogatásával és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a fentebb közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Az oktatási te-

matikát, az elvárásokat, a várható körülményeket és a részvételi feltételeket megismertem és 

mindezek tudatában saját felelősségemre veszek részt az oktatáson.  

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a szervezők a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeljék. 

 

 

 
…………………………………………… 

 
……………………………………….. 

Hely, Dátum 
 

Aláírás* 
 

 

* Kiskorú esetén szülő vagy gondviselő aláírása (18. életévét nem betöltött). 

 

 


