
Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891
Cluj/Kolozsvár, Cardinal Iuliu Hossu u. 20 szám, 13-as lakrész
Adószám: 24931642

IFJÚSÁGI TAGFELVÉTELI KÉRELEM

Nyilvántartási szám:

Tagsági igazolvány száma:

A beiratkozás éve:

Alulírott ____________________________________________ ezúton kinyilvánítom az Erdélyi Kárpát 
Egyesület – Kolozsvár 1891 szervezetbe való belépési szándékomat. Kérem az egyesület vezetőségét, hogy 
járuljon hozzá az egyesületbe való felvételemhez. Az egyesület alapszabályzatát elfogadom, egyetértek az egye-
sület céljaival, megvalósításukban együttműködöm. Egyetértek azzal, hogy az itt közölt adataimat az egyesület 
saját működési céljaira (nyilvántartások, levelezőlisták, statisztikák készítése, kapcsolattartás, ENyA adatbázis 
feltöltése stb.) feldolgozza és felhasználja.

Lakcím
Ország: Helység:_________________________ _________________________

Utca, házszám: ______________________________________________________

Születési
hely és dátum

Ország, helység: _____________________________________________

Év, hónap, nap:

Telefonszám: E-mailcím:_________________________ _________________________

Szülő/gyám neve:

Kép helye

_____________________________________________

3 EKE-tevékenység, amelyen részt vettél önkéntesként/résztvevőként (a megfelelőt kérjük aláhúzni):

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

Szervező: _______________________

Szervező: _______________________

Szervező: _______________________

Dátum: ____________

Dátum: ____________

Dátum: ____________

Engedélyező Elnök neve: ___________________________ Aláírása: _________________

Kitöltés dátuma: _________________

Kérjük az adatokat NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, olvashatóan írni.

Sz
em

él
ye

s a
da

to
k

___________________________________

Ifjúsági tag aláírása: __________________________

Facebook, Instagram,  honlap stb. _______________________________________________

Aláírása: ________________



A szervezet alábbi tevékenységeibe szeretnék RÉSZTVEVŐKÉNT bekapcsolódni:

gyalogtúrák kerékpáros túrák buszos kirándulások gyereksíverseny

teljesítménytúrák vetített képes előadásokgyerekbarát túrák honismereti kirándulások

A szervezet alábbi tevékenységeibe szeretnék ÖNKÉNTESKÉNT/SZERVEZŐKÉNT bekapcsolódni:

teljesítménytúrák vetített képes előadásokgyerekbarát túrák honismereti kirándulások

A teljesítménytúrák szervezése és lebonyolítása során besegítenék a következő feladatokban:

logisztika útvonaljelzés website-menedzsment irodai, adminisztrációs teendők design

pontbíráskodás résztvevők étkeztetése nyomvonalak/térképek/túrakalauzok szerkesztése

Az egyesület éves tevékenysége során részt vállalnék a következő feladatok elvégzésében:

iratrendezés számítógépes nyilvántartások kezelése

számítógépes adatfeldolgozáshonlapfejlesztés webes tartalomkezelés

dokumentumok fizikai és digitális archiválása

arculattervezés

híranyagok, tudósítások, beszámolók írása médiában való kommunikáció (pl. rádióban, televízióban)

fényképezés EKE-rendezvényeken

filmezés EKE-rendezvényeken videóanyagok, kisfilmek szerkesztésekiadványszerkesztés

arculattervezés

magyar román angolSegítenék fordításban/korrektúrázásban nyelvre/nyelven.

csucsai kulcsosház karbantartása, felújítása és működtetése szemétgyűjtési, takarítási akciók

Szükséges pénzalapok beszerzése: pályázatok írása és lebonyolítása új támogatók bevonása

Segítenék egyéb, a következőkben felsorolt tevékenységekben:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Nyelvtudás (1=alap, 2=közepes, 3=haladó, 4=anyanyelvi)

román angol német francia olasz spanyol orosz egyéb, ___________

Hobbik, kedvtelések

túrázás honismeret kerékpározás sízés magashegy sziklamászás vízisportok

barlangászat horgászat fényképezés gombászás csillagászat egyéb, ___________

online kommunikáció (Facebook, Instagram)

cégek (20%), magánszemélyek (3,5%) adójának átirányítása

_______________________________________________________________________________________

családi síverseny

gyalogtúrák kerékpáros túrák buszos kirándulások gyereksíversenycsaládi síverseny


