Директору ДНЗ « Одеське вище професійне
училище торгівлі та технологій харчування»
Висоцькій Л. Є.

вступника ____ _ ________________ _____________ ______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

З АЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на денну форму навчання за програмою підготовки молодшого

бакалавра за спеціальністю :
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Претендую на участь в конкурсі на місця :
державного (регіонального) замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, у
випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням:
претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного (регіонального) замовлення;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.
Про себе повідомляю

Закінчив(ла) ___________________________________________________________________________
(найменування навчального закладу, рік закінчення)

Середній бал свідоцтва / атестата /диплома _______________
Досягнення: у навчанні _______________________________________________________________________________________
у спорті_________________________________________________________________________________________

Підстава для позаконкурсного зарахування: немає -

є-

(______________________________________________________________ __________________________________________________ )
(документ, що надає право на особливі умови зарахування)

Яку іноземну мову вивчав(ла)______________________________________________________________________
На час навчання поселення в гуртожиток: потребую Громадянство України: є -

[ немає -

і не потребую -|
Стать: чоловіча-

жіноча -

Дата і місце народження ______________ ______ __ ________________ _________________________________
Місце проживання: індекс ______ , область _____________________________ . район_____________ __________
місто/смт/село _______________________________ вулиця _____________________________________________
будинок ____________ квартира _______________ домашній, мобільний телефон____________________________
Прізвище, ім’я, по батькові, адреса місця проживання:
Батько: ____________________________________________________________________________ _ ____________
_________________________________________________________________ телефони ________________________
(домашній) (мобільний)
Мати : ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ телефони _______________________
(домашній) (мобільний)
Додаткова інформація
Даю згоду на оприлюднення результатів вступних випробувань, інших конкурсних показників та наявності
підстав для особливих умов зарахування.
Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови
зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для відрахування мене з числа студентів.
Даю згоду на обробку і використання моїх персональних даних відповідними підрозділами ВНЗ та
використання їх в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Ознайомлений з інформацією, що в училищі гуртожитку немає.
З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності (напряму)
ознайомлений(а).
" ____ " _________________ 20 __ р.

Підпис ____________________________

