Zde prosím vlepte poslední
díl složenky o úhradě
administrativního poplatku
za přijímací řízení
ADMINISTRATIVNÍ
POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ
ŘÍZENÍ JE 500 KČ.
Poplatek uhraďte na účet
č. 86-7184480257/0100,
variabilní symbol = rodné
číslo. Bez dokladu o
zaplacení nebude přihláška
zpracována.

Vysoká škola logistiky o.p.s.
se sídlem Přerov I - Město, Palackého 1381/25, PSČ 750 02,
IČ 258 75 167 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 125

PŘIHLÁŠKA

Datum doručení přihlášky

ke studiu na vysoké škole pro
akademický rok
2015/2016

Studijní program:

3713 LOGISTIKA
DOPRAVNÍ LOGISTIKA 1)

Studijní obor:
(orientační výběr)

LOGISTIKA SLUŽEB 1)
LOGISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU 1)
INFORMAČNÍ MANAGEMENT 1)

Typ studijního programu:
bakalářský
Forma studia:
prezenční 2)
Jméno

Pohlaví

Příjmení

Státní příslušnost

Rodné

Rodinný stav

Tituly

3)

Zdravotní pojištovna

Narození Datum:

Místo:

Okres:
Rodné čís.*

Číslo OP:

Obec:
Adresa trvalého
bydliště

Číslo pasů (u cizinců)

Okres:

Ulice/ č.p.
PSČ:

Stát:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Obec:
Kontaktní adresa
(pokud je jiná než
adresa trvalého
pobytu)

Ulice/ č.p.
PSČ:

Stát:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Přihláška VŠLG -2

kombinovaná 2)

Název
Absolvovaná střední Adresa
škola
Obor - IZO - KKOV
Rok maturitní zkoušky

Předchozí studium na vysoké škole
Vysoká škola
Fakulta
Studijní program
Studijní obor
Zahájení studia

Ukončení studia
Průběh zaměstnání
Zaměstnavatel

Pracovní zařazení

od - do

Adresa pro fakturaci (název a sídlo, vyplňte pouze v případě platby poplatku za studium - školné - fakturou):

IČO

DIČ

Číslo účtu

* Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pouze pro potřeby přijímacího řízení a statistického
vykazování na Vysoké škole logistiky o.p.s.

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčle(a) závažné skutečnosti.
Souhlasím s tím, že jestliže z organizačních důvodů VŠLG nebude možné pokračovat ve studiu na daném edukačním centru, budu mít
možnost pokračovat ve studiu na jiném mnou zvoleném edukačním centru VŠLG.
Beru na vědomí, že dopustím-li se podvodného jednání v přijímacím řízení, mohu být na základě § 67 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v důsledku tohoto jednání vyloučen(a) ze studia.

Datum

Podpis uchazeče

Uchazeč vyplňuje pouze údaje v takto tečkovaně oramovaných částech
1) - uchazeč označením křížkem (zatržítkem) u studijního oboru si obor pro 1. ročník
vybírá orientačně, 2) křížkem si volí formu studia, 3) - uvádí se zkratka dosaženého
akademického titulu nebo vědecké hodnosti

Přihláška VŠLG -2

