Szkoła Biblijna “Charis Bible College”
Polska Podanie o przyjęcie
Wyślij podanie na adres:
Centrum Chrześcijańskie “Życie Sozo”
Szkoła Biblijna “Charis Bible College”
ul. Gdańska 80
90-613 Łódż
tel kom: +48 533-999-139
tel: +48 42 280 78 68
e-mail info@cbcpolska.com

Do	
  użytku	
  oficjalnego	
  
Data	
  przyjęcia:	
  ___________	
  
Wpływ	
  wpisowego:	
  _______	
  
ID	
  Studenta:	
  _____________

Miejsce
Na
zdjęcie

(prosimy pisać wyraźnie)
Ubiegam się o przyjęcie do: ____ Szkoła zaoczna ____ Korespondencyjna
Mówię: ____ Jedynie po polsku ____ Jedynie po angielsku ____ po polsku i po angielsku
Nazwisko: ________________________________________________ Imię: ___________________________
Płeć: ____Mężczyzna____ Kobieta

data urodzenia: _____/_____/_____ wiek _____

Adres: __________________________________________________________________________________
Miejscowość: __________________________________________________Kod pocztowy : ______________
Telefon – Nr domowy: _________________________________ Telefon komórkowy:(wymagane)______________
e-mail

(wymagane)___________________________________________________________________________

Stan cywilny:____ kawaler/panna ____ żonaty/zamężna ____ wdowiec/wdowa ____ rozwodnik/rozwódka
Jesteś obywatelem Polski? ___ Tak ___ Nie
Jeśli nie, podaj kraj swojego obywatelstwa:______________________________________________________
Czy uczęszczałeś wcześniej do CBC lub szkoły rozszerzonej? ___ Tak ___ Nie
Jeśli tak, napisz gdzie i kiedy: ________________________________________________________________
Zatrudnienie
Obecnie zatrudniony w: _____________________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________________________
Czym się zajmujesz? _________________________________________ Jak długo tam pracujesz? ________
Edukacja
Szkoła zawodowa/szkoła średnia (jaki profil, data uczęszczania, data ukończenia tak/nie)
________________________________________________________________________________________
Studia wyższe (jaki profil, data uczęszczania, data ukończenia tak/nie)
________________________________________________________________________________________
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Inne (jaki profil, data uczęszczania, data ukończenia tak/nie):
________________________________________________________________________________________
Czy kiedykolwiek byłeś osobą karaną? ___ Tak ___ Nie
Jeśli tak, prosimy napisz więcej:: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Duchowość:
Kiedy przyjąłeś Chrystusa jako swojego zbawiciela?_______________________________________________
Czy zostałeś ochrzczony Duchem Świętym? ___ Tak ___ Nie
Czy modlisz się językami? ___ Tak ___ Nie
Czy regularnie uczęszczasz do kościoła? ___ Tak ___ Nie
Czy jesteś członkiem jakiegoś kościoła? ___ Tak ___ Nie
Obecny kościół i denominacja (jeśli uczęszczasz): ________________________________________________
Imię i nazwisko Pastora (opcjonalnie): _____________________________Telefon (opcjonalnie): ___________
Adres kościoła (opcjonalnie): _________________________________________________________________
Doświadczenie w służbie i zainteresowania:
Doświadczenie w służbie: ___ Pełen etat ___ Wolontariusz ___ Pół etatu

Ilość lat:_______________

Czy byłeś kiedykolwiek zaangażowany w służbę uwielbienia? ___ Tak ___ Nie
Opisz swoje doświadczenie w służbie:_________________________________________________________
Zakreśl trzy dziedziny, które ciebie najbardziej interesują:
____ Studiowanie Biblii _____ Misje ____ Służba praktyczna/pomaganie____ Uwielbianie____ Wzrost osobisty
____ Ewangelizowanie ____ Służba pastorska/ kaznodziejstwo __________________________Inne (wyjaśnij)
Jak usłyszałeś o CBC Polska? ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pytania w formie pisemnej:
Odpowiedz na poniższe pytania w formie pisemnej. Odpowiedz na osobnych kartkach papieru i dołącz
je do podania. Napisz swoimi słowami. Twoje odpowiedzi będą trzymane w zaufaniu. Bez udzielenia
odpowiedzi, twoje podanie jest nieważne.
a. A ty mówisz, że kim jest Jezus?
b. Jak wierzysz, czym jest Biblia?
c. Proszę, napisz krótkie świadectwo swojego chrześcijańskiego życia, zawierające detale twojego,
nawrócenia, powołanie do służby i wszystkie inne znaczące wydarzenia, które przyczyniły się
do twojego chrześcijańskiego wzrostu.
d. Dlaczego ubiegasz się o przyjęcie do Charis Bible College?
Oświadczenie:
__ Przeczytałem wyznanie wiary „Charis Bible College” Polska
__ Wiem, że Szkoła Biblijna „Charis Bible College” nie jest szkołą akredytowaną.
__ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych Osobowych, Dz.U. 2016 poz. 922
z późniejszymi zmianami.

Podpis ___________________________________ Data _____________________

