
    
 

 
 

JELENTKEZÉS  
AZ INTERSKI KONGRESSZUS 2015 PROGRAMJÁRA 

AZ SMSZ DELEGÁCIÓJÁBA 
 

 
Figyelem!  

A jelentkezési lapot minden jelentkező személyre külön kell kitölteni és az  iroda@sioktatas.hu és 

1037 Budapest, Bécsi út 314.B. I.2.  címre megküldeni!) 

 

Alulírott, _________________________________________________________________(olvasható név)  

lakcím:___________________________________________________________________________________ 

e-mailcím: _______________________________________________telefonszám: ______________________  

 

j  e  l  e  n  k  e  z  e  m  

az argentin Ushuaiaban megrendezésre kerülő Interski Congress 2015 programjára az SMSZ 
delegáció tagjaiként. 

 
Kijelentem, hogy a programmal kapcsolatos információkat megismertem. 
 
Kijelentem, hogy az argentin Interski Kongresszusra (2015. 09.05-12.) utazó SMSZ szakmai delegációba az 
alábbi feltételek elfogadása és nyilatkozatok mellett jelentkezem: 
 
Kijelentem, hogy  
- érvényes SMSZ működési engedéllyel rendelkező síoktató vagyok, 
- az SMSZ szakmai irányvonalát elfogadom, méltó módon képviselem az SMSZ-t, a program teljes ideje 
alatt, 
- az SMSZ egyenruháját viselem a felkészülés és a program teljes ideje alatt,  
- SMSZ sikeres részvételét minden tőlem telhető módon segítem és a kongresszuson szerzett 
tapasztalataimról beszámolót készítek és a szakmai vezető által meghatározott módon az SMSZ tagságával 
megosztom, 
 
Elfogadom a Magyarországot képviselő SMSZ delegáció vezetői, dr. Babos Sándor és dr. Dosek Ágoston 
irányítását.  
 
Tudomásul veszem, hogy az SMSZ a kongresszuson való részvételemet anyagilag nem támogatja. 
Elfogadom, hogy a helyszínre történő utazásom szervezését az SMSZ nem vállalja. 
 
Vállalom a konferencia részvétel minden rám eső költségét illetve demo csapattagság esetén a felkészítő 
edzések és az argentin helyszíni edzés 3 napos szállás- és liftköltségét megfizetését. 
 
Kiválasztott kongresszusi csomag: 
 
Részvétel időtartama:   
Csak a kongresszusi programon veszek részt.  
A kongresszus után kiegészítő programon szeretnék részt venni max ……napig. 
(add meg a plusz napok számát, a kiválasztott programot) 

 
 
 
 



Adataim: 

• SMSZ minősítési szint: 
• Nyelvtudás és szint: 
• SMSZ tagság kezdete: 
• Demo csapattagság/Interski+IVSI kongresszusokon való részvétel és utómunkák: 

 

• A kongresszuson az alábbi magyar szakmai munkában szeretnék részt venni: 

 
 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy: 
 

a) jelentkezésem elfogadását követő 5 napon belül befizetem a részvételi díj 100 %-át Euro 
pénznemben a Síoktatók Magyarországi Szövetségének Euro bankszámlájára (OTP:11763017-
11759887, SWIFT: OTPVHUHB, IBAN: HU80 1176 3017 1175 9887) 

b) az utalási költséget az SMSZ-nek utólag megfizetem, 

Nyilatkozat 2015 március-2017 március közötti időszakra a delegáció tagsággal kapcsolatos vállalásokról: 

• részvétel a felkészülésben (demo tagság esetén 2 felkészítő edzés és argentin helyszíni edzés) 
• rendelkezésre állás fotóanyag készítéséhez 2 alkalommal 
• médiaszereplés 3 alkalommal 
• szakmai est 6 alkalom 
• előadás 3 alkalom 
• beszámoló a kongresszusról  (300 karakter/nap+3 fotó/nap a helyszínen, 6000 karakter+50 fotó 

az esemény után 2 héten belül) 
• workshop részvétel a kongresszus helyszínén (naponta min 1x) 
• részvétel a kongresszus előadásain 
• szponzori elvárások teljesítése 
• szponzor szerzése lehetőség szerint a csapat számára 

Kijelentem, hogy szakmai önéletrajzomat és a kongresszusi részvételre vonatkozó motivációs levelet 
legkésőbb 2015. március 6. napjáig az SMSZ irodának megküldöm. (Motivációs levél tartalma: miért 
akarsz részt venni a rendezvényen, mi a személyes és közösségi célod, hogyan készülsz rá, milyen 
feladatot vállalsz a rendezvényen, milyen módon szeretnéd a rendezvényen biztosítani a magad és az 
SMSZ szakmai fejlődését, kongresszust követően milyen terveid vannak az ott szerzett tapasztalatok 
megosztására). 

Tudomásul veszem, hogy 
  

- a programon saját felelősségemre és kockázatomra veszek részt, a programon való részvételhez 
megfelelő egészségi állapottal és sítudással rendelkezem, 

- a program idejére érvényes utas-, és balesetbiztosítást kötök, amely felelősségbiztosítást is tartalmaz, 
- jelentkezésemmel elfogadom a kongresszus programját, napirendjét,  
- hozzájárulok ahhoz, hogy a programon rólam foto, videó készüljön és azokat az SMSZ a programról 

szóló beszámolókban megjelentesse, a rólam készült egyéni vagy csoportképek megjelentetése 
esetén adatvédelmi vagy pénzbeli követeléssel nem élek, 

- hozzájárulok, hogy adataimat az SMSZ a jogszabályi előírások betartása mellet tárolja, 
- jelentkezésem e jelentkezési lap, motivációs levél megküldésével és a program kiírása szerinti 

részvételi díj határidőre történő megfizetésével válik érvényessé, 
- a jelentkezéssel köztem és a Síoktatók Magyarországi Szövetsége között nem jön létre utaztatási 

jogviszony, az SMSZ mint az Interski International tagja közvetíti jelentkezésemet a program 
szervezőihez, 

- az SMSZ nem vállal felelősséget a résztvevők poggyászaiban, sportfelszereléseiben esetlegesen 
bekövetkező károkért, személyi sérülésekért, károkért, 

- a programmal kapcsolatos információkat velem az SMSZ kizárólag a fent megadott e-mailcímen közli. 
 
Budapest, 2015. ________________________ 
 

      
 (aláírás) 


