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Tagjelöltek Szándéknyilatkozata

Alulírott kijelentem, hogy a Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület célkitűzé-

seivel egyetértek, azokat önkéntes alapon személyes közreműködésemmel támo-

gatni szándékszom, az Egyesület Alapszabályát

1

 jelen szándéknyilatokozat alá-

írása előtt megismertem, az abban foglaltakat megértettem és elfogadom.

1

 az Alapszabályt a tegfelvételben segítő egyesületi  tagnál nyomtatott formában elolvashatja, vagy az attilakenez66@gmail.

com email címről, kérést követően megküldjük.

Adatok

2

A választott tagsági viszonyra vonatkozó részt kérjük X-el bejelölni és az adato-

kat kitölteni. A különbző tagsági viszonyokról az Alapszabályban olvashat.

Az alábbi adatokat a MKOE csak belső használatra, statisztikák készítésére, 

levelezési és értesítési célra használhatja fel, azokat harmadik félnek át nem ad-

hatja.

Az MKOE évente „Athene”  címmel évértékelő kiadványt készít, amit minden 

tag megkap. Ez a periodika két kivitelben készül el: nyomtatva és elektronikus 

formában. Amennyiben önnek megfelel a környezettudatos elektronikus formá-

tum, kéjük, tegyen alább egy X-et!

                   [ ]

Az MKOE tagjai mind naprakészebb tájékoztatása érdekében létrehoz/ott egy 

email levelező listát. Ezt a felületet csak MKOE tagok használják az egyesületi 

élettel (információ csere, programok szervezése, közgyűlési meghívók körbe kül-

dése, belső levelezések stb.) kapcsolatban. Amennyiben kéri, hogy Önt is felve-

gyük ide, kérjük, tegyen alább egy X-et!

                   [ ]

2

 az adatokat kérjük olvasható módon, nyomtatott betűkkel kitölteni

tagság típusa: — tag     [ ]

   — magán pártolói tag  [ ]

név:

születési hely, dátum:

levelezési cím:

email cím:

dátum:

        tagjelölt              szülő

  

(18 év alatti jelentkező esetén)



tagság típusa: — családi (2 felnőtt + 2 gyerek)        [ ]

1. név:

születési hely, dátum:

levelezési cím:

email cím:

2. név:

születési hely, dátum:

levelezési cím:

email cím:

3. név:

születési hely, dátum:

levelezési cím:

email cím:

4. név:

születési hely, dátum:

levelezési cím:

email cím:

dátum: 

                                  

családfő
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tagság típusa: — intézményi pártolói tag  [ ]

elnevezés:

alapítás éve:

kontakt személy:

levelezési cím:

email cím:

dátum: 

                       képviselő
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