
PULSEmeet 2015
Application Form - EUD Participants

Попълнете необходимата информация. Сейства: Всеки участник попълва един формуляр за записване 
Блежка 1:  Може да изпринтите файла и да го изпратите на съответния адрес на Съюза (вижте списъка на PULSEmeet website)). 
Бежка 2:    Моля, отбележете, че само участници от България, Португалия, Румъния и Испания ползват намаление в цената 

(специално спонсориране).
Бележка 3: Служители на ЦАСД не ползват намаление в цената.  Това се отнася и за тези, които сами организират своите нощувки. 
Бежка 4:    Уверете се, че имате валидна застраховка за пътуване.

Име: .............................................................. Фамилия: ...................................................................................

Арес: ...............................................................................................................................................................

Град & код: ...................................................... Държава: .............................................................................

Моб. тел: ................................................................. Email: ............................................................................

Рождена дата/месец/година: ................................ Националност: ................................................................

    Нямам нужда от преводo  Нуждая се от превод на............................................

Отбележи: 

    Аз съм младежки лидер в местната църква  

    Аз съм член на младежки екип в църквата

    Аз съм старейшина или член на църковен съвет

    Аз съм пастор или служител към СЦАСД

Специална диета:
[Менюто ще е вегетарианско, ако имате специални 
изисквания, моля, посочете]....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Превод: (езикът, на който ще се говори е английски)

Семейство:  Име на съпруга ...............................................С ъюз/конф.: ......................................................

Дата:  ....................................

Да се изпрати на: адрес на вашия Младежки отдел към Съюза или на Email (виж адресите на www.aypulse.org)

Пдпис: (ако е възможно) ......................................................................

   I aСъгласен съм да подкрепям всички дейности и да зачитам философията на ЦАСД по време 
      на участието ми в PULSEmeet 2015. Приемам да бъда фотографиран и записван на видео във      

           връзка с документирането на събитието 

   Ще платя таксите за участие съгласно инструкциите на моя Съюз/конференция

Пътуване: 
Птувам с            Самолет    Влак         Кола

 Нуждая се от транспорт от/до летище*    да

      Автобус      

   не
* Маршрутки от и до летището в Щутгарт ще бъдат организирани в сряда, 4 февруари и в неделя,

8 февруари. Цена: €10 в двете посоки. Ако се нуждаете от транспорт, моля изпратете ни 
пълната информация за вашето пътуване възможно най-скоро и не по-късно от 14 декември!

Застраховка за пътуване:  Тази секция ТРЯБВА да бъде попълнена *:
   Иам застраховка за пътуване                   Ще уредя застраховката си за пътуване
* Всеки учестник трябва да се погрижи за своята застраховка. Поверете условията за застраховка за пътуване в чужбина във вашата страна

Внимание: Първите записани са с предимство: Запиши се по-скоро – местата са ограничени!
Не по-късно от: 14 декември, 2014.
Бележка: По-късните записвания ще бъдат таксувани допълнително с €30.

IА съм    Мъж  (момче)   Жена (момиче)
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