30.sz. Körösi Csoma Sándor cscs.
29 Irribin Street, Marayong NSW 2148
Hordozható: 0414 452 907
Drótpósta: zoltan308@hotmail.com

66.sz. Papp-Váry Elemérné lcscs.
11/9 Haynes Street, Penrith NSW 2750
Hordozható: 0407 271 975
Drótpósta: aniko.boros275@gmail.com

Jelentkezési Lap / Application Form
Alulírott, kérem felvételemet a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség
I, the undersigned request membership in the Hungarian Scout Association In Exteris

 30. sz. Kőrösi Csoma Sándor cserkészcsapatába/scout group.

 66. sz. Papp-Váry Elemérné leánycserkészcsapatába/girl scout group.
Nevem/Name:
Születésem helye/Birth Place:

Ország/Country:

Születésem/Birth Éve/year:

Hónapja/Month:

Napja/Day:

Édesapám teljes neve/Father’s Full Name:
Édesanyám teljes leánykori neve/Mother’s maiden name:
Iskola évem/School year:

Vallásom/Religion:

Pontos Lakcímem/Full Address:
Telefonszámom/Phone number:

Hordozható/Mobile:

Drótpósta címem/email address:
Medicare Szám:

Privát biztositó és szám/Private Ins. & no:

Fontosabb tudnivalók/important information (allergiák/allergies, gyógyszerek/medications, stb/etc.):

A cserkészcsapat munkájában mindenkor legjobb tudásom szerint résztveszek; elöljáróimnak a cserkészélet irányító
intézkedéseit és rendelkezéseit késedelem nélkül, készségesen végrehajtom.
To the best of my ability I will participate in the scout group’s activities; In regards to scout life I will execute the
directions of my superiors willingly and without delay.
Keltezés/Date: Sydney,

Jelentkező aláírása/Applicant’s Signature:

18 éven aluli jelentkezők szülöi jováhagyása / parental consent for applicants under 18 years of age
Alulírott szülők, jóváhagyjuk gyermekünk jelentkezését a fenti cserkészcsapatba. Kijelentjük, hogy gyermekünk cserkésztevékenységét mind
erkölcsileg, mind pedig - körülményeinkhez képest - anyagilag is támogatjuk. Tudomásul vesszük, hogy mindaddig, amíg gyermekünk a
cserkészcsapat kiskorú tagja, automatikusan tagjai vagyunk a Szülői Fenntartó Testületnek. Az évi tagsági díj egy gyermekes családnak $150
többgyermekes családnak $250 és vezetőknek/felnőtt cserkészeknek $60, amit megfizetni kötelességünknek tartjuk. Továbbá tudomásul vesszük,
hogy a foglakozások csak magyarul folynak és minden lehetőt megteszünk, hogy gyermekünk megfelelő szinten értse a magyar nyelvet és nem
zavarja meg a vezetők és cserkésztestvérei munkáját.
We, the undersigned parents approve our child’s application for membership of the above scout group. We declare that we will provide moral
support for our child’s scouting activities and, as much as our circumstances allow, will also provide financial support. We understand that as long
as the child is a minor member of the scout group, we are automatically members of the Parents’ Association. The annual membership fee for one
child is $150, for a family of two or more children $250 and for leaders/adult scouts $60 which we consider our duty to pay. Furthermore, we
understand that the activities are held solely in the Hungarian language and we will do our utmost to ensure our child understands Hungarian at an
acceptable level so as to not disrupt the leaders and the work of their scout brethren.

Édesatya/father’s signature:

Édesanya/mother’s signature:

Hordozható/Mobile #:

Hordozható/Mobile #:

Email:

Email:

