HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM –ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
***
BCH CDTN MÙA HÈ XANH LẦN THỨ 21 – NĂM 2015

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2015
I. PHẦN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Họ và tên: .................................................................. Giới tính: ...................
Ảnh

Sinh ngày: ................................................. Quê quán: ..................................

(2x3)

Dân tộc: ..................................................... Tôn giáo: ...................................
Sinh viên lớp: ...................... Khóa: ...................... Khoa: ..............................
......................................... Mã số sinh viên: ...... .......................................
CMND: . ............................. Ngày cấp: ............... Nơi cấp: ........................

.Là:

+ Hội viên 

+ Đoàn viên 

+ Đảng viên 

.Chức vụ công tác hiện nay: ...............................................................................................
.Chức vụ công tác đã qua: ..................................................................................................
.Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................
.Địa chỉ liên lạc hiện nay:...................................................................................................
.Điện thoại (cá nhân):................................... Email:...........................................................
.Khi cần thiết liên lạc với người thân: (Ai? Ở đâu?) ........ ..................................................
....................................................................................... Điện thoại: .................................
.Sở
trường:
.......................................................................... ………………………………………
…..
.......................................................................... ..................................................................
.Năng
khiếu:
.......................................................................... ………………………………………
…..
.Nhóm máu: ......................................................................................................................
.Biết bơi: Có 
Không 
Các hoạt động phong trào tình nguyện, hoạt động ngoại khóa bạn đã tham gia:
STT

Thời gian

Tại đâu

Đăng ký tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại đội hình:
Ưu tiên 1:………………………………………………………………………………..
Ưu tiên 2:………………………………………………………………………………
Ưu tiên 3:………………………………………………………………………………
Động cơ nào thúc đẩy bạn đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh
2015:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
II. PHẦN CAM KẾT
1. Tôi cam kết tự nguyện đăng ký tham gia chiến dịch tinh nguyện Mùa
hè xanh năm 2015.
2. Nếu như được công nhận chiến sĩ Mùa hè xanh năm 2015, tôi cam kết
sẽ thực hiện các nội dung sau:
-

Chấp hành tuyệt đội các yêu cầu của Ban chỉ huy chiến dịch đặt ra.

-

Trước ngày tham gia chiến dịch MHX, thông tin cho gia đình biết về các
nội dung như sau: Thời gian tham gia, địa bàn tham gia, quy định sử
dụng điện thoại, trao đổi thông tin trong chiến dịch.

-

Đối với các đội hình thường trực: thực hiện đóng góp kinh phí ăn, uống
trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch nếu như có phát sinh thêm.
Tp.HCM, ngày …..tháng…..năm 2015
Người đăng ký
(Ký tên)

