ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------------------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2013
Họ và tên:.............................................................................Giới tính: .............................
Sinh viên lớp:.....................…............. khoa:………………………………....................
Mã số Sinh viên: …………………..…….……Điện thoại : ….…………………...……
Cỡ áo sơ mi (số: 36, 37, 38 ....): .......................................................................................
Quê quán:……...................................................................................................................
Năng khiếu:.......................................................................................................................
Đã từng tham gia hoạt động tình nguyện: (Có/Không)………………..………………...
Đăng ký ở KSSV trong thời gian tham gia tình nguyện: (Có/Không)………..…………
Nguyện vọng tham gia hoạt động tình nguyện nào? (Tích vào ô tương ứng. Đối với các
hoạt động tình nguyện chỉ được chọn 1 địa điểm hoạt động. Có thể đăng ký đồng thời
Tiếp sức mùa thi và các hoạt động tình nguyện khác vì không trùng thời gian hoạt
động).
1

Tình nguyện tại chỗ

Tuyên truyền, bảo vệ môi trường,…
Tại trường ĐHDL Hải Phòng

2

Tiếp sức mùa thi

Tại các điểm thi khác trong TP
Phát nước uống và tờ rơi
Huyện Kiến Thụy

3

Tình nguyện vì cộng đồng

Huyện Tiên Lãng
Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh Quảng Ninh

Sau thời gian học tập, tìm hiểu và tham gia phong trào tại trường, nhận thức được ý
nghĩa của hoạt động tình nguyện và trách nhiệm của người đoàn viên, tôi mong muốn
được tham gia Chiến dịch “Mùa hè sinh viên tình nguyện 2013” do Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại Dân lập Hải Phòng tổ chức.
Tôi xin cam kết sẽ chấp hành tốt mọi sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Chiến dịch, tích
cực tham gia đầy đủ các hoạt động của đội tình nguyện và của Chiến dịch.
Hải Phòng, ngày ........ tháng ....... năm 2013
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý:
- Điền đầy đủ các thông tin trên phiếu.
- Nộp Phiếu đăng ký tại Văn phòng Đoàn trường trước ngày 15/6/2013.

