
MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG 
ALAPÍTVA: 1882 

ADATLAP 

   új tag felvételének kérelme  a tag adatainak egyeztetése és kiegészítése 

I. Személyes adatok
Név: __________________________________, Anyja neve: ____________________________ 

Születési hely és idő:_____________________,  (év,hónap,nap) 

Lakcím:  _____________________(város) ______________________(utca,hsz.) 

Telefonszám: ___________________________ Mióta tagja a Szövetségnek ? (évszám): ________ 

e-mail cím: ___________________________

Tagi jogviszony típusa:  versenyző tag,  tag 

Szövetségi azonosító: _________________

II. Egyesületi adatok

Egyesület kódja, neve:  ______________________________________________________ 

Tagszövetség kódja, neve:  ______________________________________________________  

III. Dúc adatai
A dúc koordinátái: 

Be van mérve, és a koordináták a következők (fok, perc, másodperc) 

Északi szélesség (N) __________________   Keleti hosszúság (E)  __________________ 

 Új bemérés, és a koordináták a következők (fok, perc, másodperc)

Északi szélesség (N) __________________   Keleti hosszúság (E)  __________________ 

IV. Az eredményrögzítő adatai száma
 Mechanikus órát használok:  Az óra típusa __________________ Az óra száma __________________ 

 Elektromos órát használok: A rendszer típusa ________________ Gyártási száma ________________ 

 „Vegyes” rögzítőt használok: Az óra típusa __________________ 

V. Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a civil társaság polgári jogi szerződésében, az Egyesület, Tagszövetség, Versenyszervező, valamint a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség Alapszabályaiban, továbbá a hatályos egyéb szabályzataiban (verseny, fegyelmi, etikai stb.) foglalt 
előírásokat megismertem, és az azokban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Jogi személyiségű tagja alá betagozódott természetes személyként tudomásul veszem, hogy a postagalambsporttal összefüggő 
valamennyi tevékenységem során kötelezettségem az említett szabályzatokban foglaltak maradéktalan betartása, a versenyek 
tisztaságának, megőrzése. 
Tudomásul veszem, hogy a tagsági jogviszonyhoz, illetőleg a versenyzéshez kapcsolódó vitás kérdések rendezése a szabályzatokban 
foglalt jogorvoslati rendszer keretei között, a meghatározott eljárási rend szerint történik.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség - honlapján közzétett és rendelkezésemre bocsátott - Adatvédelmi Szabályzatát és a vonatkozó 
(„A tagnyilvántartás vezetésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről” szóló, valamint a „A versenyengedélyek kiadásával és 
nyilvántartásával, a versenyzők igazolásával és átigazolásával és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenysége" 
elnevezésű) Adatkezelési Tájékoztatóit megismertem és az azokban foglaltakat magamra nézve elfogadom. 

Jelen nyilatkozat aláírásával a tagdíjkedvezmény érvényesítése céljából hozzájárulok az életkoromra, egészségi állapotomra, 
kitüntetéseimre vonatkozó személyes adataim kezeléséhez. 

Dátum: __________________ 

Tag: ____________________  Egyesületi elnök: _____________________  Versenyszervező VB elnök: _______________ 
p.h. p.h.
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