Mẫu 1

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
-----------------------------------------------------------------

Ảnh thẻ
3x4cm

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN NĂM 2019
Kính gửi: Ban Chỉ huy chiến dịch Mùa hè Thanh niên Tình nguyện,
Trường ĐHSH Hà Nội
Tên tôi là:.....................................................................Giới tính: ................................
Sinh viên lớp............…...... khoa…….................................... Trường ĐHSP Hà Nội
Cỡ áo sơ mi (số: 36, 37, 38 ....): ...................................................................................
Điện thoại : ….……………………. Email: ................................................................
Năng khiếu:.................................................................. Học lực: ............/4..................
Đăng ký tham gia đội:
 Tiếp sức đến trường
 Chung tay xây dựng nông thôn mới
 Dạy học tình nguyện hè
Đã từng tham gia hoạt động tình nguyện: Có/Không. …………………....
Thông tin vắn tắt về các hoạt động tình nguyện bạn đã trải qua:
.........………………………………………………………………...................….……
.........………………………………………………………………...................….……
.........………………………………………………………………...................….……
.........………………………………………………………………...................….……
Sau thời gian học tập, tìm hiểu và tham gia phong trào tại trường, nhận thức sâu sắc về ý
nghĩa của hoạt động tình nguyện và trách nhiệm của người đoàn viên, tôi tha thiết mong muốn
được tham gia Chiến dịch Mùa hè Thanh niên Tình nguyện 2019 do Đoàn TN – Hội SV
Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức.
Tôi xin hứa sẽ tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của đội tình nguyện, của Chiến
dịch và cam kết có mặt tại địa điểm quy định trong suốt thời gian hoạt động của đội tình
nguyện.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội , ngày ........ tháng ....... năm 2019
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ họ tên)

Chú ý:
- Đơn đăng ký phải dán ảnh thẻ 3x4cm; Không bỏ trống bất kì mục nào trong đơn đăng kí.
- Đơn xin dự tuyển cần nộp cho Liên chi Đoàn trước ngày 22/05/2019.
- Thời gian tuyển tình nguyện:dự kiến 8h30 ngày 24/05/2019 tại Hội trường B1.
- Tham gia các đội hình chuyên do các Liên chi Đoàn thành lập theo Quyết định của Đoàn trường: dự tuyển
theo kế hoạch của Liên chi Đoàn.
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