www.green-foot.net
mail@green-foot.net
facebook.com/groups/greenfoot.razgrad

Вх. №: .................................
Приета на: ........................................... г.
Разгледана от УС на: ........................................... г.
Решение:
Приема
Отхвърля
*попълва се от длъжностно лице на “Зелена стъпка”

ЗЕЛЕНА СТЪПКА

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ
за членство в Сдружение „ЗЕЛЕНА СТЪПКА”

От ................................................................................................................................................................................................
(име, бащино име и фамилия на физическото лице или представителя на юридическото лице)

ЕГН

ЕИК (БУЛСТАТ)
за физически лица

*само за юридически лица

Дата на раждане :...........................................................................
*само за чуждестранни граждани

Адрес:..........................................................................................................................................................................................
E-mail........................................................................................

Телефон:..............................................................

Представител на:...................................................................................................................................................................
*когато кандидатът за членство е юридическо лице (фирма, търговец)

С настоящето заявление декларирам, че:
1. Съм запознат/а и приемам изцяло разпоредбите на Устава на Сдружението и се
задължавам да ги спазвам;
2. Пълнолетен/а съм и не съм поставен/а под запрещение.
Съгласен/съгласна съм, че персонални данни, които предоставям, ще бъдат
съхранявани, предавани и обработвани за нуждите на Сдружението съгласно разпоредбите
на Закона за защита на личните данни.
Към настоящата молба прилагам :
Документ за платена встъпителна вноска
и следните документи, само когато кандидатът е юридическо лице (фирма, търговец), заверени от
представляващ ЮЛ с “Вярно с оригинала”:

Копие или препис от документ за регистрация;
Копие или препис от решение на управителния орган за членство в сдружението.

Дата...................................

Декларатор: ………………….………
(подпис)

Инструкция:
Моля, попълнете молбата-декларация електронно или ръчно след като бъде отпечатана на хартия.
Подпишете ръчно или с електронен подпис. Внесете встъпителната си вноска в размер на 10 лева за физическо
или 100 лева за юридическо лице по сметка BG29IABG74601000110602 в Asset Bank (без такса при внасяне на каса
в банката), на името на Сдружение “Зелена стъпка”, като в “основание” запишете “Встъпителна вноска”.
Адресът на клона на Банката в град Разград е ул. “Св.Св. Кирил и Методий” №3. Моля, изпратете попълнената
молба-декларация и посочените по-горе документи на имейл office@green-foot.net или предайте на
представител на сдружението по време на някои от ежеседмичните неделни бягания в Градски парк Разград или
друга инициатива на клуба. Там също можете да попълнете молба-декларация и да заплатите вноски.

