ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
«ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»
10 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
60 ώρες: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΕΠΩΝΥΜΟ ............................................... ΌΝΟΜΑ ...............................................
ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ .................................... Όνοµα Μητρός ……………………...
Ηµ. Γέν/σης .......................................... ΑΦΜ : ………………………………..
∆ιεύθυνση Κατοικίας ..........................................................................................
Τ. Κ. ........ Πόλη .................. Τηλ.: ............................ Κιν.: ...............................
e-mail: ........................................................... Facebook: ………………………
Άλλα κοινωνικά δίκτυα ………………………………………………………...
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ...................................... ΕΡΓΑΣΙΑ ....................................................
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ί∆ΡΥΜΑ (εάν σπουδάζετε) ...........................................................
Σχολή .................................................................... Έτος σπουδών .....................

Γνώσεις ρωσικής
Αρχάριος/α

Α1

Α2

Β1

Β2

Γ1

Γ2

Γνώσεις άλλων γλωσσών
αγγλική

γαλλική

γερµανική

ιταλική

ισπανική

άλλες γλώσσες.....................................................................................................
Για ποιο λόγο θέλετε να µάθετε ρωσικά; ………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Από που µάθατε για το Ινστιτούτο Πούσκιν;
..............................................................................................................................
Θα θέλατε να λαµβάνετε πληροφοριακό υλικό από το Ινστιτούτο Πούσκιν;
ΝΑΙ
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ΟΧΙ

Παρακαλώ όπως µε εγγράψετε στο Ινστιτούτο Πούσκιν και σας δηλώνω ότι έλαβα
πλήρη γνώση του Κανονισµού και των όρων εγγραφής, λειτουργίας και φοιτήσεως εις
τούτο, τους οποίους και δέχοµαι χωρίς επιφύλαξη. Ειδικότερα δε, µε την παρούσα αίτηση
και δήλωσή µου αναλαµβάνω ρητά την υποχρέωση και την ευθύνη απέναντι στο
Ινστιτούτο Πούσκιν:
1) Να παρακολουθώ ανελλιπώς τα µαθήµατα καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής µου.
2) Σε περίπτωση απουσίας µου να ενηµερώνω έγκαιρα τη Γραµµατεία του Ινστιτούτου.
3) Τα δίδακτρα θα τα καταβάλω µετρητά πριν την έναρξη των µαθηµάτων:
Α) Εφάπαξ την .............................................................................................................
Β) Σε δύο (2) ισόποσες δόσεις για κάθε Τριάντα (30) διδακτικές ώρες:
∆όση Πρώτη την ..............................................................................................
∆όση ∆εύτερη την ..........................................................................................
4) Η τυχόν µη έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων επιφέρει χωρίς άλλη ειδοποίηση την
αυτοδίκαιη διακοπή φοιτήσεώς µου στο Ινστιτούτο Πούσκιν χωρίς να έχω καµιά απολύτως
απαίτηση επιστροφής των µέχρι τότε καταβληθέντων διδάκτρων ή άλλων καταβολών προς
το Ινστιτούτο Πούσκιν.
5) Αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσω να διακόψω τη φοίτησή µου στο Ινστιτούτο
Πούσκιν δεν θα έχω καµιά απολύτως αξίωση επιστροφής καταβεβληµένων διδάκτρων.
6) Η προσέλευση µου στο Ινστιτούτο Πούσκιν θα γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά
πριν την έναρξη του µαθήµατος.

Αθήνα ............................... 20................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ .................................................

*Τα πιο πάνω δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα αποτελέσουν αντικείµενο
επεξεργασίας από τρίτους που δεν έχουν σχέση µε το Ινστιτούτο Πούσκιν.
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