Tilmeldingsblanket UNGDOMSUDVEKSLING eller
TRAINING COURSE
Personlig information
Navn:
Gade:
By og postnr.:
Telefon:
E-mail:
Fødselsdato:

Medlemsnr:

(udfyldes af Dansk ICYE)

Nærmeste kontaktperson
Navn:
Gade:
By og postnr.:
Telefon:

Ønsket Ungdomsudveksling eller Training Course
Du finder en oversigt over kommende ungdomsudvekslinger på www.icye.dk/ungdomsudveksling
Training course finder du på https://www.icye.dk/kursustilbud-aktive/
Jeg søger om at deltage på:
Ungdomsudveksling: (sæt kryds)
Training Course: (sæt kryds)
Projektnavn:
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Hvad er din motivation for at deltage i projektet?

Hvad er dine forventninger til projektet?

Har du særlige kvalifikationer du kan bidrage med?

Personlige oplysninger
Er der specielle forhold vi skal vide noget om i forhold til din ansøgning?
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Hvor har du hørt om Dansk ICYE? (Sæt kryds)
Gennem venner eller familie:

_____

Via søgning på internettet:

_____

Via Facebook eller Instagram:

_____

Gennem fysiske opslag og plakater:

_____

Gennem min uddannelsesinstitution:

_____

Andet:______________________________________________________________________

Bliv medlem
Du skal være medlem af Dansk ICYE for at deltage på vores programmer, udvekslinger og kurser.
Ansøgergebyret er kr. 25,00 og medlemskab koster kr. 75,00 pr. kalenderår.
Tilmeld dig som medlem via vores hjemmeside: www.icye.dk/bliv-medlem hvor kan læse meget
mere om medlemskabet.
Du kan også vælge at indsætte gebyr og medlemskab - i alt 100 kr. - på Dansk ICYE’s konto i
Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5381 konto 0000261490. Husk at anføre navn ved indbetaling.
Bemærk at du i forbindelse med gennemført rejse gennem Dansk ICYE forpligter du dig til
minimum 2 års medlemskab fra og med det år du rejser.
Bekræftelse
Ved returnering af denne ansøgningsblanket til Dansk ICYE bekræfter du at ovenstående
oplysninger er sande.
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