Belépési nyilatkozat
Alulírott, ………………………………………….. jelen belépési nyilatkozat benyújtásával ezúton kérem a Pongrác
Lakótelep Megújítását Segítő Egyesület (székhely: 1101 Budapest, Gyöngyike utca 4., bírósági nyilvántartási száma:
01-02-0015800, adószám: 18651395-1-42) (továbbiakban: Egyesület) Elnökségét, hogy az Egyesület rendes / pártoló
tagjává szíveskedjen fogadni.

Személyes adataim:

MIT VÁLLAL AZ EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGÉBEN? (aláhúzni)

név:

részt szeretnék venni a szervezet életében

születési idő:

rendezvények szervezésében segítek

születési hely:

klubfoglalkozást szeretnék tartani

anyja neve:

előadást szeretnék tartani

lakcím:

pályázatfigyeléssel, pályázatírással szeretnék
foglalkozni

személyi igazolvány
száma:

az Egyesület honlapját, Facebook-oldalát, e-mail
fiókját, nyomtatott hírlevelét szeretném
szerkeszteni

büntetett előéletűek
nyilvántartásában:

szerepelek / nem szerepelek

hírlevelet kérek (e-mail cím megadása esetén
elektronikusat)

Kijelentem, hogy az Egyesület Alapszabályát ismerem, annak céljaival egyetértek, a tagsági jogokat tudomásul
veszem, valamint a tagsági kötelezettségeket magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
Fenti adataim megadásával, a
Egyesületbe) való belépésemmel
személyes adataimat a Pongrác
akcióiról elektronikus levélben,
adatszolgáltatás önkéntes.
Kelt:

Pongrác Lakótelep Megújítását Segítő Egyesületbe (továbbiakban: Pongrác
és az alábbi kitétel elfogadásával ezúton önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy
Egyesület a hatályos jogszabályok betartása mellett kezelje, programjairól és
postai úton vagy telefonon tájékoztasson. Tudomásul veszem, hogy az

.…………………….…………………………… belépést kérelmező aláírása

A TAGSÁGRÓL
Egyesületünk rendes tagja lehet Alapszabályunk értelmében, aki aláírja az írásbeli belépési nyilatkozatot, elfogadja
az Alapszabályt, és a tagsági díjfizetési kötelezettségének eleget tesz.
Pártoló tag lehet az a magánszemély vagy jogi személy, aki szándékát fejezi ki az Egyesület tevékenységének
rendszeres és folyamatos anyagi támogatására.
Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő oktatási, kulturális,
tudományos vagy sporteredményeket elért személy, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével
az Egyesület célkitűzéseit elsősorban támogatja.
Az éves tagsági díj összege
a) az aktív dolgozó korúak részére 3000 Ft, azaz háromezer forint,
b) a nyugdíjasok részére 1500 Ft, azaz egyezerötszáz forint,
c) a tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére 1500 Ft, azaz egyezerötszáz forint.
A tagsági viszony ezzel, valamint a tagsági díj befizetésével jön létre.
Pongrác Lakótelep Megújítását Segítő Egyesület
e-mail: pongracegyesulet@gmail.com  honlap: www.pongractelep.hu  Facebook: Kis-Pongrác lakótelep
posta és székhely: 1101 Budapest X., Gyöngyike utca 4. (Pongrác Közösségi Ház)
bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0015800  adószám: 18651395-1-42

