Budapesti Önkéntes Mentő Egylet
Katasztrófa Elhárítási Csoport Alapítvány
Székhely: 1115 Budapest, Kelenföldi út 2.
Adószám: 18260962-2-43
Weboldal: kecs.hu

JELENTKEZÉSI LAP
a BÖME – KECS Alapítványhoz

Név: .. ......................................................................................... Telefonszám: ............................................................................
E-mail: ........................................................................................ TAJ szám: .................................................................................
i

Mobil : ......................................................................................... Műholdas telefon: ..................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................................................

Közlekedési képesítések
ii

Jogosítvány kategóriák : .............................................................. Légi jogosítványok: .................................................................
iii

Vízi jártassági : ............................................................................ Egyéb: ......................................................................................

Mentési és egyéb képzettségek
iv

vi

Tűzoltó : ...................................................................................... Kisgépkezelői : .......................................................................
vii

Alpin: ............................................................................................ Egészségügyi : ........................................................................
v

Búvár : ........................................................................................... Rádiós: .....................................................................................
Egyéb: ..............................................................................................................................................................................................

Technikai eszközök
viii

Gépjármű(vek) típusa, technikai felszereltsége : ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ix

Egyéb mentőeszközök : .................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
x

Rendelkezem kézi rádióval :

 UHF

 VHF

 nem rendelkezem

Aláírásommal és belépésemmel elfogadom a mindenkori BÖME-KECS etikai kódexet!
Kelt: Budapest, ...........................

…………………………………
Jelentkező aláírása

…………………………………
Elnök aláírása
Elfogadva: …………………………………….

Budapesti Önkéntes Mentő Egylet
Katasztrófa Elhárítási Csoport Alapítvány
Székhely: 1115 Budapest, Kelenföldi út 2.
Adószám: 18260962-2-43
Weboldal: kecs.hu

Kérjük, hogy csak az első oldalt nyomtassa ki és küldje vissza! A legközelebbi személyes találkozó alkalmával ez eredeti
példányt kérjük átadni a Vezetőségnek.
A BÖME-KECS tevékenységben, képzésein való részvétel alap feltétele, hogy az éves támogatási díjat, 6.000 Ft-ot rendezze a
résztvevő a felvétele visszaigazolása utáni 30 napon belül, vagy az aktuális év január 31. napjáig.
A támogatási díj fizetését, bankszámlára történő utalással, vagy befizetéssel teheti meg.
Utaláshoz szükséges adatok:
Budapesti Önkéntes Mentő Egylet – Katasztrófa Elhárítási Csoport Alapítvány
Bankszámlaszám: CIB Bank zRt. 11102106-85004416-10000001
Az utalás megjegyzésébe kérjük, hogy tüntesse fel: támogatás ÉV, NÉV

xi

Kérdéseivel keresse bizalommal:
Ügyvivő - Verőcei Attila „Athos” +36-70/222-2220, e-mail: attila@verocei.hu
Elnök – László Szilárd „Szityu” +36 30 256 1605, e-mail: expedicio@freemail.hu
Üdvözlettel,
BÖME-KECS Vezetőség
Kitöltési segédlet:
i

Riasztási szám
A,B,C,D,E
iii
Kedvtelési, szolgálati stb.
iv
40 órás, hivatásos
v
OWD, AOWD, mentőbúvár stb.
vi
KOK, egyéb
vii
elsősegélynyújtó, ápoló, mentőtiszt, orvos stb.
ii

viii

Mitsubishi L200 (terepgumi, csörlő, homokvas), Toyota Hilux (csörlő)
Hordágy, mentős táska, KED mellény, defibrillátor stb.
x
Mentésnél kommunikációra használható
xi
pl.: támogatás 2016, Tóth Péter
ix

