……./…….
BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Alulírott, kérem felvételemet a Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület tagságába. Az
egyesület Alapszabályát ismerem, az abban foglaltakkal egyetértek és azt magamra
nézve kötelezőnek tekintem.
Név: .....................................................................................................................
Születési hely, idő: ..............................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................
Foglalkozás: .........................................................................................................
E-mail cím: ...........................................................................................................
Telefonszám: ........................................................................................................
Tagsági forma: Rendes Tag – Pártoló Tag
(A választott forma aláhúzandó. A tagsági formákról a hátoldalon található információ.)

Jelen nyilatkozatban közölt adatokat az egyesület bizalmasan kezeli és azt harmadik fél
számára nem adja ki!

Hozzájárulok, hogy az egyesület honlapján nevemet és fényképemet közzétegyék.
(A megfelelő válasz aláhúzandó. Ha nem jelöl meg semmit, a Nem választ vesszük alapul.)

Igen – Nem

Hozzájárulok, hogy
tájékoztatást kapjak.

az

egyesület

programjairól

a

megadott

elérhetőségeimen

(A megfelelő válasz aláhúzandó. Ha nem jelöl meg semmit, a Nem választ vesszük

alapul.)

Igen – Nem

Kelt.: .................................., 2016. ....................... hó ........... nap

...............................................
Aláírás

Hogyan lehetsz tagunk?
1. Honlapunkról töltsd le Belépési nyilatkozatunkat.
2. Nyomtasd ki, töltsd ki, és juttasd el valamelyik vezetőségi tagunkhoz.
3. A beérkezett belépési nyilatkozatot egyesületünk vezetőségének el kell fogadni,
majd a tagsági díj befizetése következik. Ezek után már taggá is váltál.
Miért jó ha tagunk vagy?




Részt vehetsz szervezett, díjköteles túráinkon. (A jelenlegi jogszabályozási
rendszerünkben egyesület csak tagjai számára szervezhet részvételi díj köteles
túrákat. Az ingyenes túrákra ez nem vonatkozik.)
Igénybe veheted az egyesület nyújtotta kedvezményeket, használhatod az
egyesület felszereléseit.

Melyik tagsági formát válasszam? Rendes vagy Pártoló tag?




Ha aktívan részt kívánsz venni az egyesület életében (rendezvények szervezése,
segédmunkák, adminisztráció, stb.), akkor a Rendes Tagságot válaszd. Ebben az
esetben alapító okiratunk szerint a rád bízott feladatokat köteles vagy elvégezni.
Ha csak túrákra szeretnél járni, de időd nem engedi az önkéntes munkát válaszd
a Pártolói tagságot. Ebben az esetben igénybe veheted az egyesület összes
szolgáltatását, részt vehetsz túrákon, kirándulásokon, de nem vagy köteles
semmilyen más feladatot ellátni.

A Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület éves tagdíja 500.-Ft/fő/év mind a
Rendes Tagság, mind a Pártoló Tagság esetében.

Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület
Cím: 3535 Miskolc, Majláth István u. 47.
E-mail cím: info@hegyrefel.hu
Weblap: www.hegyrefel.hu
Telefon: +36705180684

Kövesd egyesületünket az alábbi csatornákon
Csatlakozz Facebook csoportunkhoz
facebook.hu/groups/hegyrefel
Kedveld Facebook oldalunkat
facebook.com/hegyrefel

