TEVÉKENYSÉGÜNK

ELÉRHETŐSÉGEINK

JELENTKEZÉSI LAP

Jó, ha tudod rólunk!

Ide küldd a jelentkezésedet! Itt jelentkezz!

Visszaküldhető levélben vagy faxon!

Az IFELORE országos, egészségügyi
közhasznú ifjúsági szervezet. 1995 óta
ezen a néven bejegyzett egyesületként
tevékenykedik az alábbi célkitűzésekkel:
1. elsősegélynyújtás szakszerű oktatása,
egészségmegőrző programok szervezése
2. vezető- és oktatóképzés
3. ifjúsági szabadidős programok szervezése és kapcsolattartás fiatalokkal
4. gyermek- és ifjúsági érdekvédelem és
érdekképviselet biztosítása

E-mail: ifelore@ifelore.hu
Honlap: www.ifelore.hu
www.facebook.com/IFELORE
Mobil tel.: 20/373-7373
Székhely és postacím:
1105 Budapest, Előd u. 1.
Telefax: 1/260-5041

Alulírott

-ha valamelyik fenti szolgáltatásunkra
szükséged van, ha önkéntes lennél, vagy
-ha valamelyik fenti célunk megvalósításában segítenél, akkor jelentkezz!
Egyesületünk szakmai kapcsolatai:

Magyar Pedagógiai Társaság
Országos Mentőszolgálat
Budapesti Atlétikai Szövetség
Szervezetünk tagsága közel 1.500 fő.
Munkánkat 200 önkéntes segíti.
Az elmúlt évben 320 programot
szerveztünk 32.000 fiatal részvételével.
A 7 régió 35 településén találkozhatunk!
Elődszervezetünk 1952 óta működött!

Jelentkezz elsősegélynyújtónak!

Az ifjúsági szervezet vezetőinek a
naprakész ELÉRHETŐSÉG-ét
megtalálhatod: www.ifelore.hu

_________________________(név)
született_____év_______hó___nap
_________________________(cím)
__________________________(tel)
_______________________(e-mail)

Belépek az egyesületbe
Információt kérek az egyesület
programjairól (Hírlevél)
Jelentkezem önkéntesnek
(csak belépéssel együtt érvényes!)

Jelentkezem:…………………

Az egyesület tagjai közé jelentkezni a
honlapunkon kitöltött és elküldött

(versenyre, tanfo lyamra, ifivezetőnek stb.)

REGISZTRÁCIÓ-val is van lehetőség!

Kelt:

Az AZONNALI ELSŐSEGÉLY teendői

___________város___év___hó__nap

és az elsősegélynyújtó vizsgára
felkészülés ismeretanyaga elolvasható

a jelentkező aláírása*

www.ifelore.eu
A területi vezetőségek adatait, az
AKTUÁLIS programokat és infókat is
honlapunkon (www.ifelore.hu) keresd!

„IFELORE” az ifjúsági szervezet!

*A személyes adataim nyilvántartásához hozzájárulok. Kijelentem, hogy az adataim megadása önként történt és a valóságnak megfelel. Tudomásul
veszem a tájékoztatást, hogy bármikor kérhetem
(írásban) az adataim törlését a nyilvántartásból , ami
tagsági viszonyom megszüntetésével jár [1992. évi
LXIII. tv.; 146/1993 (X.26.) Kormányrendelet és az
IFELORE Alapszabályzata alapján].

TANULTÁL-E MÁR KORÁBBAN
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁST?

Igen

Nem

MIT SZERETNÉL TENNI?

Szórakozni, pihenni
Elsősegélynyújtást tanulni
Elsősegély-ügyeletbe menni
Túrázni, táborozni
Oktatást, klubot szervezni
Egyéb:__________________
MIHEZ VAN KEDVED?

Szórakozni
Bulizni
Dolgozni
Tanulni
Dumcsizni
Egyéb:__________________
MELY TÉMÁK ÉRDEKELNEK?

Elsősegélynyújtás
Vezetőképzés (felnőtt - ifivezető)
Oktatóképzés
Egészségmegőrzés
Egyéb:__________________

HA JELENTKEZEL
Ezek a lehetőségeid lesznek:
- Részt venni elsősegély- és egyéb
tanfolyamokon, versenyeken;
- Kirándulni szép vidékeken;
- Táborozásokon és ifjúsági találkozókon tapasztalatot cserélni;
- Szakembereinktől tanácsot kérni
élet- és egészségvédelmi,
tanulási, jogi stb. gondjaidban;
- Országos rendezvényeken (pl.
gyermeknap, fesztiválok stb.)
közreműködni, valamint
- Vetélkedők (egészségügyi,
történelmi stb.) részese lenni.
Az alábbi tennivalóid lesznek:
- Egy éven belül elvégezni egy
elsősegély-tanfolyamot, és
levizsgázni tudásodból
- Tagsági díjat befizetni (évente)
- Kapcsolatot tartani fenn az
ifjúsági szervezettel, annak
területi- és ifivezetőivel.
- A szervezet céljait megismerni,
másokkal megismertetni.
Elsősegélynyújtók együtt egy jó csapatban!

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS = ÉLETMENTÉS!

BEMUTATKOZIK AZ IFELORE
AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓK EGYESÜLETE
A LEVÉDETT EMBLÉMÁNK:

Ezt az információs lapot adta:
név: .……..…………………………
tel: .…………………………………
e-mail: ..……………………………
Tanulj, dolgozz önkéntesen velünk!

