Egri Civil Fórum és Kerekasztal
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.
WEB: eck.hu/eger-varosi-civil-forum
E-MAIL: kerekasztal@eck.hu

NYILATKOZAT és AJÁNLÓLEVÉL
nem jogi személyiségű civil társaság számára
a 2020. február 25. (kedd) napján 15 órától, a Városházán megrendezésre kerülő
XXII. EGER VÁROSI CIVIL FÓRUMON VALÓ RÉSZVÉTELRE
a bíróság által bejegyzett, egri székhelyű 2 civil szervezet ajánlásával

1. Nem jogi személyiségű civil társaság neve:

………………………..…………………..................................................................................

2. Székhelye:

.…………….......................................................................................................................

3. Megalakulásának ideje, helye:

..…...................................................................................................................................

4. A civil társaság létrehozásának célja:

...........................................……………………………………………………………………………

.................................................................................................................………..…......................................................................................................................
5. Taglétszáma:

..………...……………………………......................................................................................

6. A társaság ügyeinek vitelére feljogosított tag neve: ......................................……………………………………….…............................
7. Elérhetősége (e-mail, telefon)

………….....................................................................................................................…….

8. A Fórumon a civil társaság mely szekció munkájához kíván csatlakozni? (a megfelelő aláhúzandó)
1. Egészségügyi, szociális és karitatív szekció
2. Felnémeti szekció
3. Felsővárosi szekció
4. Idegenforgalmi és kereskedelmi szekció
5. Ifjúsági szekció
6. Jogi és érdekvédelmi szekció
7. Kulturális szekció
8. Környezetvédelmi és urbanisztikai szekció
9. Sport szekció
10. Szabadidő szekció
11. Tudományos és ismeretterjesztő szekció
Civil Fórum e-hírlevelet kérek erre az e-mail címre: ......................................................................................................................

Eger, 2020. ......................................................
…...........................................................................…….
nem jogi személyiségű civil társaság
ügyvivőjének aláírása

Egri Civil Kerekasztal – Eger Városi Civil Fórum
„Civilek érted – értünk”

Egri Civil Fórum és Kerekasztal
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.
WEB: eck.hu/eger-varosi-civil-forum
E-MAIL: kerekasztal@eck.hu

TÁMOGATÓI AJÁNLÁS
A(z) ………………………………………………………………………………………………….............................................................................. Civil Társaság
céljait megismerve, aláírásunkkal ajánljuk az Eger Városi Civil Fórum közösségébe való befogadását.

Az ajánló szervezetek neve:

1. …..........................................................................................

2. …….…...............................................................................

……………….…....................................…..................................
jogi személyiségű szervezet
törvényes képviselőjének
aláírása

..............................................................................................
jogi személyiségű szervezet
törvényes képviselőjének
aláírása

Eger, 2020. …………………………………..........................

Eger, 2020. ………………………………….......................

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. február 20. csütörtök 15 óráig
A civil társaságok esetében a regisztráció a nyilatkozat és az ajánlások kitöltésével történik.
A Regisztrációs lap beküldhető elsősorban ONLINE:
A nyilatkozat elküldhető e-mailben: civilhaz@eck.hu, csatho.tibor@gmail.com
vagy leadható kinyomtatva a Civil Házban. (Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.), Telefon: 06-20-624-2252

A nyilatkozatot aláíró személy az adatok hitelességét tanúsítja. A jelen nyilatkozat beadásával hozzájárul
ahhoz, hogy a fenti adatok a Civil Fórum és az Egri Civil Kerekasztal nyilvántartásába bekerüljenek.
A nyilatkozatot és az ajánlást aláíró személyek tanúsítják az adatok hitelességét.

Egri Civil Kerekasztal – Eger Városi Civil Fórum
„Civilek érted – értünk”

