BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott* …………………………………………………. kifejezem belépési szándékomat az Egészség és
Egység a Természettel Egyesületbe.
Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület Rendes

tagja // Pártoló

tagja kívánok lenni**.

Kijelentem, hogy az Egészség és Egység a Természettel Egyesület (székhely: 8200 Veszprém, Diófa u. 5.
fsz. 1., továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát, céljait megismertem, azzal egyetértek. Az
Alapszabályban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tartom, az ott meghatározott kötelezettségek
teljesítését, az Egyesületi tagdíj megfizetését vállalom. Hozzájárulok az Egyesület által – tagságommal
kapcsolatosan megadott adataim (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím) –
kezeléséhez.
Adataim:
Születési idő és hely: …………………………………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………...
Szülő/gondviselő nyilatkozata*:

a kiskorú tagságához hozzájárulok,
a tagságból eredő kötelezettségeket a kiskorú nevében vállalom.

Elérhetőségeim (nem kötelező mindkettőt megadni):
Telefonszám: ……………………

E-mail: ………………………………

Az Egyesület programjairól, a fenti e-mail címre értesítést kérek**:
Az Egyesület B3 TAKARÉK Szövetkezet, 73900085-10019205-00000000 számlájára az ez évi tagdíjat
átutaltam. Tagságom ideje alatt minden év március 31-ig a tagdíjat megfizetését vállalom.
A Magyar Természetjáró Szövetség valamint a Magyar Szabadidősport Szövetség tagszervezete az
Egyesület. Az Egyesület tagjaként Magyar Természetjáró Szövetség és/vagy a Magyar Szabadidősport
Szövetség tagja is kívánok lenni, melynek kapcsán az alábbiakról is nyilatkozom.
A Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.)
tagja*** is
kívánok lenni. Hozzájárulok, az ehhez szükséges adataimat (név, születési hely, idő, anyja neve) az Egyesület a
Magyar Természetjáró Szövetségnek továbbítsa, valamint, a Magyar Természetjáró Szövetség azokat
kezelje, tárolja és a tagnyílvántartás céljából felhasználja a tagságom érvényességi idejére.
A Magyar Szabadidősport Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)
tagja*** is
kívánok lenni. Hozzájárulok, az ehhez szükséges adataimat (név, lakcím) az Egyesület a Magyar
Szabadidősport Szövetségnek továbbítsa, valamint, a Magyar Szabadidősport Szövetség azokat kezelje,
tárolja és a tagnyílvántartás céljából felhasználja a tagságom érvényességi idejére.

201……………………

…………………….…………
Aláírás (+ szülő/gondviselő*)

* Kiskorú belépő esetén szülő/gondviselő hozzájárulása szükséges! / ** A megfelelőt jelölni szükséges! / *** Jelölni, ha igen!
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