BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott,
Név:
Lakcím:
Telefon:
E-mail cím:

Nyilatkozom, hogy az Országos Agarász Egyesület tagja kívánok lenni. Az OAE céljaival
egyetértek, tagságommal, munkámmal támogatni kívánom az egyesületet céljai elérésében.
Tudomásul veszem, hogy a Közgyűlés jogosult tagságomról dönteni.
Tagságom a mindenkori aktuális éves tagdíj előzetes befizetésével veszi kezdetét.

Kelt:

………………………………………………………………………………………….
Aláírás
Magyar agaram/agaraim adatai:
Név

Ivar

Született

Chip szám

FCI származási
lap sorszám

Szín

Met Mag.
Met Mag.
Met Mag.
Met Mag.

Országos Agarász Egyesület
8341 Mihályfa, Petőfi S. u. 62.
adószám: 18488807-1-20
bankszámlaszám: 10402740-50526678-50841001
Jelen belépési nyilatkozatot kérjük elküldeni az oae1835@gmail.com e-mail címre ÉS postai címünkre
(vagy ez utóbbi helyett rendezvényünkön személyesen benyújtani.) Köszönjük!

Met Mag.
Met Mag.

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÜLETI TAGSÁGRÓL

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket
elfogadja. A tagság önkéntes.

Az egyesület tagja jogosult:
a./ az egyesület tevékenységében részt venni
b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./ a közgyűlésen részt venni, tagi státusza alapján szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d./ az egyesület irataiba betekinteni
e./ tagi státusza alapján arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele
szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
1
Az egyesületi tag kötelességei:
a./ nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./ köteles a mindenkor érvényes éves tagdíjat minden év március 20-ig megfizetni.
c./ köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak rá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
d./ köteles elérhetőségeinek megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

Tagjelölt: az a legalább 16. életévét betöltött magyar magánszemély, aki az agarászat iránt
érdeklődik és írásbeli jelentkezését az egyesület elfogadja.
Rendes tag: két rendes tag ajánlására az a magyar magánszemély lehet, aki tagságra alkalmasnak
találtatott, és magatartásával szemben kifogás nem merült fel.
Pártoló tag: minden olyan magyar és külföldi magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet lehet, aki, illetve, amely az agarászatot erkölcsileg, szakmailag, anyagilag
támogatni kívánja.
Örökös tag: az a magyar magánszemély választható meg, aki az agarászatot hosszú időn át, magas
szinten, meghatározó és példamutató módon végezte
Tiszteletbeli tag: az a magyar vagy külföldi magánszemély választható meg, aki az agarászat
érdekében, akár nem agarászként is, meghatározó tevékenységet fejtett ki.

