MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

0781

1025 Budapest, Tömörkény u. 3/A

JELENTKEZÉSI, ADATVÁLTOZÁS-BEJELENTŐ, VAGY A
TAGSÁGI VISZONYT MEGERŐSÍTŐ NYILATKOZAT
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÁMÁRA
Légy résen! Beérkezett:

Sorszám:

Benyújtandó a Magyar Cserkészszövetség Országos Központjához: 1255 Budapest, Pf. 192.
Nyilatkozatfajta*:

Jelentkezés

Adatváltozás

Tagságfajta*:

Rendes tag

Tagjelölt

Újbóli jelentkezés
Tiszteletbeli tag

Neve*:

Állampolgársága*:

Születési neve*:

Foglalkozása:

Anyja születési neve*:

Végzettsége:

Születési helye*:

Születési ideje*:

év

Pártoló tag

hónap

nap

Állandó lakcíme* :
(1)

Ideiglenes lakcíme(1):
Telefonszáma:

Munkahelyi telefonszáma:

Mobil telefonszáma:

E-mail címe:

Cserkészigazolvány száma*:

Személyi igazolvány száma*:

Legmagasabb cserkészképesítése*:

őrsvezető

Képesítés betétlapjának sorszáma*:

segédtiszt

cserkésztiszt

Igazolás kiadásának dátma*:

Jelenlegi csapatának száma és neve*:
Tisztsége:

Nyelvtudása:

Jelenlegi kerületének száma*:

Cserkészfogadalom helye és ideje:
Csapatának száma és neve a fogadalomtételkor:
Őrsvezetői képesítés megszerzésének helye és ideje:
Őrsvezetői betétlap száma:

Kiállítás dátuma:

Segédtiszti képesítés megszerzésének helye és ideje:
Cserkésztiszti fogadalom helye és ideje:
Segédtiszti betétlap száma:

Kiállítás dátuma:

Cserkésztiszti képesítés megszerzésének helye és ideje:
Cserkésztiszti fogadalom megújításának helye és ideje:
Cserkésztiszti betétlap száma:

Kiállítás dátuma:

Tagjelöltként nyilvántartásba vétel ideje:

Nyilv. vételkori csapata:

Rendes tagként való felvételének ideje:

Felvételkori csapata:

Csapatváltás ideje:

Előző csapata:
Gépelés

Fordítás

Külügyi munka

Irodai munka

Újságszerkesztés

Informatika

Pályázatírás

Pénzügyi munka

GH

Leltárkészítés

Raktáros munka

Csapatpatronálás

Táborlátogatás

Prog. szervezés

Felkész. próbára

Próbáztatás

Cserkész kutatás

Munka-felajánlás:
Grafikai munka

Egyéb (pl.: lektorálás, előadás, stb.):
Alulírott felelősségem tudatában, és szabad akaratomból nyilatkozom, hogy jelen nyilatkozatomban meghatározott minőségben jelentkezem a Magyar
Cserkészszövetség tagjai közé, illetve adatváltozást jelentek be, illetve megerősítem, hogy fenn kívánom tartani nyilatkozatomban feltüntetett minőségben
a Magyar Cserkészszövetségi tagsági jogviszonyomat. Kijelentem, hogy egyetértek a Magyar Cserkészszövetség célkitűzéseivel, hogy eleget kívánok tenni
a Magyar Cserkészszövetség Alapszabályában és Szabályzataiban a jelen nyilatkozatomban meghatározott tagi minőségemnek megfelelő
kötelezettségeknek, és hogy megfelelek az ugyanott meghatározott követelményeknek. Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen nyilatkozatomban megadott, és
más módon tudomására jutott személyes adataim a Magyar Cserkészszövetség az Alapszabályban és Szabályzataiban rögzített körét azok szerint kezelje.

Nyilatkozattétel dátuma*:

Nyilatkozó aláírása*:

* kötelező megadni; (1) megadandó: irányítószám, település, közterület (utca, tér, ...), házszám, emelet/ajtó

