ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
(χρηματοδότηση από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό KDK)
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 - 2020
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία Γέννησης:

Τόπος Γέννησης :

Διεύθυνση Κατοικίας (οδός, αριθμός, Τ.Κ):
Τηλέφωνο σταθερό:

Νομός:
Τηλέφωνο κινητό:

Email:
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

Ονοματεπώνυμο Μητέρας:

Επάγγελμα Πατέρα :

Επάγγελμα Μητέρας :

Στοιχεία Επικοινωνίας Πατέρα (τηλ & email):

Στοιχεία Επικοινωνίας Μητέρας (τηλ & email):

3. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συμμετείχα/ν στο πρόγραμμα «Βιωματική εκπαίδευση και συμβουλευτική προς επαγγελματίες
κτηνοτρόφους» που υλοποιήθηκε από τη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας
ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
Ο/ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ
3. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόφοιτος ΓΕΛ
Απόφοιτος ΕΠΑΛ
Ξένη γλώσσα:

Λύκειο αποφοίτησης
Γενική βαθμολογία
Έτος αποφοίτησης

___________________________________________
___________________
___________________
Επίπεδο/Πτυχίο:

Από πού ενημερωθήκατε για τις διαθέσιμες υποτροφίες :

Παρακαλούμε σε αυτό το χώρο θα θέλαμε ο υποψήφιος σπουδαστής/στρια να μας αναφέρει κάποια στοιχεία
για τον εαυτό του, την οικογένεια του, τα ενδιαφέροντα του κλπ. Επίσης τους λόγους για τους οποίους είναι
σημαντικό γι αυτόν/αυτήν να μπορέσει να φοιτήσει στo ΙΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής /

Συνοδευτικά έγγραφα:
1. Φωτοτυπία απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ
2. Φωτοτυπία μεγέθους ταυτότητας (στο πίσω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο)
3. Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ο/Η ____________________________________________________________________________
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή, έχω μελετήσει και αποδέχομαι τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και
την διαδικασία της σχετικής προκήρυξης υποτροφιών.
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που
ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής
https://www.afs.edu.gr/πολιτικες/
Παρέχω τη συγκατάθεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς που έχουν δηλωθεί
και συμφωνώ στην αποστολή των προσωπικών δεδομένων μου στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Δίνω τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στο email που έχω δηλώσει ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες
δράσεις και προγράμματα της Σχολής.

Ονοματεπώνυμο
___________________________

Ημερομηνία

Υπογραφή

__________________

_________________

