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Jelentkezési adatlap a Vollé! 2020 – Röpsuli programhoz 

2015/2016. tanév 
Oktatási intézmények röplabda sportcsoportjainak kísérése, fejlesztése 

RS03-1 
 

 

I. Jelentkező személyes adatai 

1. Neve:  ...................................................................................................... 

2. Születéskori neve:  ...................................................................................................... 

3. Neme:  ☐ nő ☐ férfi 

4. Születési helye és ideje:  ...................................................................................................... 

5. Anyja születéskori neve:  ...................................................................................................... 

6. Állandó lakcíme:  ...................................................................................................... 

7. Levelezési címe:  ...................................................................................................... 

8. Tartózkodási helye:  ...................................................................................................... 

9. E-mail címe:  ...................................................................................................... 

10. Mobiltelefon-száma:  ...................................................................................................... 

11. Főállású munkahelyének neve és címe: 

  ....................................................................................................................................................... 

12. Legmagasabb szintű releváns végzettsége (az igazoló dokumentum másolatát is csatolni kell): 

  ....................................................................................................................................................... 

 

II. Oktatási intézmény, amelyhez kapcsolódóan a röplabda sportfoglalkozást vezeti 

1. Megnevezése:  ...................................................................................................... 

2. Székhelye:  ...................................................................................................... 

3. Feladatellátási helye:  ...................................................................................................... 

4. OM azonosítója:  ...................................................................................................... 

5. Intézményvezető neve:  ...................................................................................................... 

 

III. Jelentkező szakmai tevékenysége 

1. Mióta tart foglalkozásokat?  ............................................................. 

2. Milyen korcsoportú játékosoknak tart foglalkozásokat?  ............................................................. 

3. Hetente hányszor és hány órában tart foglalkozásokat?  ............................................................. 
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4. Milyen létszámú foglalkozásokat tart?  ............................................................. 

5. Milyen eredményeket ért el korábban?  ............................................................. 

6. Kapcsolatban áll-e egyesülettel? Ha igen, melyikkel?  ............................................................. 

 

IV. Jelentkező szakmai érdeklődése 

1. Mi a legnagyobb nehézsége a röplabda oktatásában?  ............................................................. 

2. Milyen témáról hallana leginkább szakmai előadást?  ............................................................. 

3. Foglalkozik-e manó röplabdával, készít-e fel csapatot? Ha nem, miért nem? 

  ....................................................................................................................................................... 

 

V. Röplabda sportfoglalkozásainak helyszíne 

1. Neve, címe:  ................................................................................................................................ 

2. Terem fenntartója (neve, címe): 

  ....................................................................................................................................................... 

3. Pálya mérete, belmagassága; talaj fajtája, minősége: 

  ....................................................................................................................................................... 

4. Meglévő röplabda eszközök fajtája, darabszáma, minősége: 

  ....................................................................................................................................................... 

 

VI. Választható eszközcsomagok (legfeljebb KETTŐT JELÖLJÖN MEG) 

1. 3 (három) darab könnyített röplabda kezdő játékosok oktatásához ☐ 

2. 3 (három) darab normál súlyú gyakorló röplabda ☐ 

3. 1 (egy) darab röplabda háló ☐ 

4. röplabda kiegészítő eszközök, azaz ☐ 

a) 1 (egy) darab eredménylapozó 

b) 1 (egy) pár röplabda antenna 

c) 1 (egy) pár röplabda antennatok 

5. technikai tudást és koordinációt segítő kiegészítő eszközök, azaz ☐ 

a) 1 (egy) darab koordinációs létra 

b) 8 (nyolc) darab jelölőkorong 

c) 8 (nyolc) darab hulahoppkarika 

d) 20 (húsz) darab lapos bója 
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VII. Szerződéskötéshez, kifizetéshez szükséges adatok (az 1. és a 2. pont közül CSAK AZ EGYIK 

töltendő ki) 

1. Vállalkozó/vállalkozás 

a) Neve:  .................................................................................. 

b) Székhelye:  .................................................................................. 

c) Adószáma:  .................................................................................. 

d) Nyilvántartási száma (vállalkozók):  .................................................................................. 

e) Cégjegyzékszáma (vállalkozások):  .................................................................................. 

f) Képviselője (vállalkozások):  .................................................................................. 

2. Magánszemély (azonos a jelentkezővel) 

a) Adóazonosító jele:  .................................................................................. 

b) Társadalombiztosítási azonosító jele:  .................................................................................. 

3. Banki adatok 

a) Bankszámlaszám:  .................................................................................. 

b) Számlavezető bank neve:  .................................................................................. 

 

VIII. Jelentkezésének motivációja, oka, célja (legfeljebb 500 karakter): 

 ............................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

Fent nevezett jelentkező kijelentem, hogy a Magyar Röplabda Szövetség 

RS03 kódjelű felhívását elolvastam, megértettem. Jelen adatlap leadásával 

jelentkezem a „Vollé! 2020 – Röpsuli” programba a 2015/2016. tanévre, és 

szándéknyilatkozatot teszek, hogy sikeres jelentkezésem esetén a Magyar 

Röplabda Szövetséggel megkötöm a támogatási kiírásnak megfelelő tartalmú 

szerződést, valamint teljesítem a kiírásban foglaltakat. Nyilatkozom, hogy a jelen adatlapon megadott 

minden adat megfelel a valóságnak. A megjelölt oktatási intézményt a „Vollé! 2020 – Röpsuli” 

programmal kapcsolatban a 2015/2016. tanévben képviselhetem, amit sikeres jelentkezésem esetén 

a szerződésen az intézmény igazgatója aláírásával is igazolni fog. 

 

Kelt:  ................................... (település),  ..............  (év)  ........................  (hónap)  .........  (nap) 
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A jelentkezés folyamatos, a végső határidő 2016. május 1. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a program 

keretében történt teljesítéseket visszamenőleg nem tudjuk elfogadni, bármiféle juttatásban csak már 

a jelentkezésüket leadott személyek, egyéni vállalkozók, vállalkozások részesülhetnek. 

 

A jelen adatlap beküldése e-mailben, szkennelt változatban lehetséges a 

hanuska.gergely@hunvolley.hu e-mail címre küldött elektronikus levél csatolmányaként. 

 

Az adatlapot nyomtatott nagybetűkkel töltse ki. 

 

Kérdés, kérés esetén Hanuska Gergelyhez, a Magyar Röplabda Szövetség Röpsuli-program vezetőjéhez 

fordulhat a 06-30/589-6518-as telefonszámon vagy a hanuska.gergely@hunvolley.hu e-mail címen. 
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