Belépési nyilatkozat

Belépési nyilatkozat

Alulírott be kívánok lépni az Alföld Turista Egyesület
Mezőberény sportegyesületbe. Egyetértek az egyesület
alapszabályában megfogalmazott célkitűzésekkel, vállalom az
alapszabály megtartását, az egyesület erkölcsi és anyagi
támogatását.

Alulírott be kívánok lépni az Alföld Turista Egyesület
Mezőberény sportegyesületbe. Egyetértek az egyesület
alapszabályában megfogalmazott célkitűzésekkel, vállalom az
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Név: ……………………………………………………….
Születési idő: ………. év ………….. hó ……….. …..nap
Születési hely: …………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………….
Lakcím: ……….. irsz. ……………………………. város
…………………………….…..utca ……………………sz
Foglalkozás: alkalmazott, értelmiségi, fizikai m., nyugdíjas,
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…………………………….…..utca ……………………sz
Foglalkozás: alkalmazott, értelmiségi, fizikai m., nyugdíjas,

háztartásbeli, szakmunkás, vállalkozó, diák. (Megfelelő. aláhúzandó.)
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Milyen munkában tudna segíteni? (Megfelelő. aláhúzandó.)

Milyen munkában tudna segíteni? (Megfelelő. aláhúzandó.)

Adminisztrációs munkák, rendezésben való részvétel, jelzésfestés,
közreműködés a túranaptár elkészítésében (adatgyűjtés, táblázatkezelés,
lektorálás), kiadványszerkesztés, egy-egy tevékenység (túramozgalom)
koordinálása, túravezetés, egyéb….............................................................

Adminisztrációs munkák, rendezésben való részvétel, jelzésfestés,
közreműködés a túranaptár elkészítésében (adatgyűjtés, táblázatkezelés,
lektorálás), kiadványszerkesztés, egy-egy tevékenység (túramozgalom)
koordinálása, túravezetés, egyéb….............................................................

Telefon: ……………………Mobil: ………………………
E.mail: ……………………………Skype: …....………….
Érdeklődési köröm: gyalogtúrázás, sportturisztika, futás, kerék-
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Érdeklődési köröm: gyalogtúrázás, sportturisztika, futás, kerék-

pározás túrázás, egyéb: ……………………………….………...………..
(A megfelelőt aláhúzással jelölje! Több kategória is megjelölhető:)

pározás túrázás, egyéb: ……………………………….………...………..
(A megfelelőt aláhúzással jelölje! Több kategória is megjelölhető:)

Kelt: Mezőberény 20……………………………………...

Kelt: Mezőberény 20……………………………………...

Kérjük nyomtatott betűkkel
olvashatóan töltse ki!

Kérjük nyomtatott betűkkel
olvashatóan töltse ki!

__________________________
aláírás

__________________________
aláírás
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