Mαθαίνουμε τουρκικά στην Κωνσταντινούπολη!
Αίτηση εγγραφής 2017
Όνομα:________________________ Επώνυμο:_________________________________
Πατρώνυμο: __________________ Ημερ. Γεννήσεως:_____________________
Τόπος γεννήσεως: ________________________
Διεύθυνση: οδός:_____________________________ αριθμός: ________________
Περιοχή: _______________________________
Ταχυδρ. Κώδικας: ____________
Τηλέφωνο : _________________________
Κινητό: ___________________________
Email: _________________________________________
Αριθμός ταυτότητας(καινούρια) _______________________________
ή Αριθμός διαβατηρίου ______________________ Ισχύει έως: ____________
Επάγγελμα : ___________________________ Α.Φ.Μ. : _________________________

Γνώση Τουρκικής Γλώσσας
Επίπεδο Γνώσης: _____________________________________
Πόσο καιρό έχετε παρακολουθήσει μαθήματα: __________________________________
Τρόπος εκμάθησης: α) σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών (συμπληρώστε την επωνυμία του
κέντρου): _______________________________________________________
β) ιδιαίτερα μαθήματα (συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του καθηγητή):
_______________________________________________________________________
γ) αυτοδίδακτος/η: ____________________________________________________________
δ) Άλλο : ___________________________________________________________________________

Επιλογή επιπέδου
Α1
Α2
Β1
Β2
Γ1
Γ2

Διαμονή
μονόκλινο [ ]

δίκλινο [ ]

Δεν επιθυμώ διαμονή [ ]

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Αίτηση
2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας
1 απλή φωτοτυπία διαβατηρίου ή νέας ταυτότητας
Απόδειξη κατάθεσης διδάκτρων (προσοχή: να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του
σπουδαστή)
Γενικοί όροι/πληροφορίες
• Ελάχιστος αριθμός σπουδαστών για την λειτουργία των τμημάτων 8 άτομα
• Τα μαθήματα είναι 4ωρα καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή
• Διδακτέα ύλη 1-2 ενότητες ανά εβδομάδα
• Εγχειρίδιο διδασκαλίας η σειρά Istanbul (ο μαθητής πρέπει να το έχει μαζί του)
• Με την αίτηση καταβάλλεται το ποσό της εγγραφής 50 ευρώ
• Τα δίδακτρα 200 ευρώ κατατίθενται από 1/6/17 έως 24/6/17 στον παρακάτω
λογαριασμό:

Τράπεζα: Eurobank
Όνομα δικαιούχου: Κων/να Ζωγοπούλου του Πέτρου
αριθμός λογ/σμου 0026.0180.92.0200608608
IBAN GR7202601800000920200608608

• Το ποσό για τη διαμονή πληρώνεται στην Κωνσταντινούπολη
• Ακυρώσεις:
μέχρι 24/6/17 επιστρέφεται όλο το ποσό εκτός της εγγραφής
από 26/6/17 μέχρι 14/7/17 επιστρέφεται το 50% των διδάκτρων
μόνο
από 15/7/17 και μετά δεν γίνεται καμία επιστροφή
 Άτομα ανήλικα πρέπει να συνοδεύονται και εάν ο συνοδός δεν είναι συγγενής
πρώτου βαθμού πρέπει να έχει υπεύθυνη δήλωση από το γονέα
 Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και 24/6/17
 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα θερινά τμήματα :
α) κατατίθενται απευθείας στο Kέντρο μας Λόντου 8 (δίπλα από το 116 της οδού
Σόλωνος) 1ος όροφος από Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00-21.00 και Σάββατο
11:00-18:30 ή
β) αποστέλλονται με courier

Ημερομηνία: __________________________ Υπογραφή:_________________________
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