Jelentkezési lap
Horgászvizsga bizonyítvány megszerzéséhez szükséges horgászvizsgára
A jelentkező adatai (minden adatot kötelező kitölteni!):
Név:
Születési hely, idő:
Anyja leánykori neve:
E-mail cím:
Telefonszám:
A szülő, gondviselő adatai (csak a 14. életévét be nem töltött vizsgázó esetén):
Név:
E-mail cím:
Kérem, a meghirdetett vizsgaidőpontok közül az alábbi időpontra és
helyszínre történő regisztrációmat:
Vizsga időpontja:

év

hó

Vizsga helyszíne (a megfelelő aláhúzandó):

nap
Zalaegerszeg -

Nagykanizsa

Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött cselekvőképes személy
jelentkezhet. Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napján
még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles
bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő
részvételhez – adott hozzájárulást. A horgászvizsga díja 10-14 éves korig 1.000,- Forint, 15 éves
kortól 3.500,- Forint, melyet a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége, OTP banknál
vezetett 11749008-20027014 számú számlájára kérjük befizetni vagy átutalni. A megjegyzés
rovatba a vizsgázó nevét és a választott vizsgahelyet kérjük feltüntetni! A jelentkezések a
vizsgadíj és a jelentkezési lapok beérkezési sorrendjében kerülnek figyelembe vételre! A
meghirdetett létszámkeretet meghaladó jelentkezőket a következő, ugyanazon városban
meghirdetett vizsgaidőpontokra soroljuk át. A vizsgázó a vizsgára való jelentkezéssel
egyidejűleg tudomásul veszi a horgászvizsgával kapcsolatos jogszabály által megállapított
kötelezettségeit, az azok megszegésével járó jogkövetkezményeket, és a vizsgaszabályzatban
foglaltakat.
Kérjük a jelentkezési lapot kitöltve, a meghirdetett jelentkezési határidőig, aláírva a szövetség
címére (Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége, 8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre utca
17/A.) eljuttatni vagy beszkennelve a horgaszvizsgaztatas@gmail.com e-mail címre elküldeni.
A jelentkezési lapon feltüntetett e-mail címre visszaigazoljuk a jelentkezést és a vizsga
időpontját. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgázónak a vizsgára magával kell hoznia a
személyazonosító okmányait és a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást! A vizsga anyaga,
szabályzata, valamint a jelentkezéssel és a vizsgával kapcsolatos további információk
megtalálhatóak a www.zalaihorgasz.hu weboldalon.
A fentieket tudomásul vettem,
Kelt, …………..………….,

............ év …… hó …… nap
…………………………………..
aláírás

