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Egyesület / Civil Szervezet kódja _________ Elnöke:  _____________________________________________________________ 

címe: _______________________________________(város) _______________________________________________________(utca,hsz.) 

Telefonszáma: ..........................................................................  , mobilszáma: ................................................................................ 

Levelezési címe: ____________________________________________________________________________________________ (név) 

__________________________________________(város) __________________________________________________________(utca,hsz.) 

Versenykerület kódja, neve: __________________________________________________________________________________ 

Tagok száma: _________ fő.         Email elérhetőség: ______________________________________________________________ 

A tag adatai mellett jelölje betűvel, számmal: 
A „Jel” rovatban: az Egyéni szaklap postázási igényt jelölje E betűvel, 
A „Kor”rovatban:     18 év alatti,           70 év fölötti    
A „Kedvezmény” rovatban: Rokkant, Kitüntetett 

materozsa
Aláhúzás
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VERSENYKERÜLETHEZ - LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022. november 30. 

Tisztelt Sporttársak! 

-Minden rovatot számítógéppel, (NE KÉZÍRÁSSAL) töltsön ki.
-A tenyésztő neve a valódi név legyen, amire a tagdíjat fizette („művésznevek” párosok nevei itt ne szerepeljenek)
-Az így kitöltött adatlapokat legyenek szívesek kinyomtatni, aláírni és beszkennelni, majd küldeni a kerületek felé e-
mail-ben, ha nincs szkennelési lehetőség akkor hagyományos postai úton.

-Ezzel nagyban megkönnyítik az adatfeldolgozást!

Együttműködésüket köszönöm, tisztelettel:        Papdi Imre 
      Főtitkár 

Magyar Postagalamb Sportszövetség 
info@postagalamb.hu 
+36- 1-342-4522 (office)
+36-20-289-6932 (office mobile)

mailto:info@postagalamb.hu
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Egyéni újságelőfizetők adatai

Összesen

Egyéni előfizetők postaköltsége 1-2 db
Szövetségből viszik
Nem tag újságelőfizetők lapelőfizetése  (ez nem tartalmaz 
postázási költséget!)

Az egyesületi újságot a következő címre kérjük:

- csatolják az új tagok teljesen kitöltött egyéni adatlapjait (eredeti);

és kiegészítő szabályzatait, melyek megtalálhatók a szövetségi honlapon.

_________ egyesület összesítő lapja - 2023

   változásokat (elnök személyének, lakcímek, telefonszámok változása, elhunyt  tagok) 
   8 napon belül írásban - levél, fax, e-mail - kötelesek jelezni a szövetségnek!

Összesen

- az adatlap olvasható kitöltését és eredeti aláírását (nem fénymásolat);
- a beírt adatok ellenőrzését/ tagokkal való egyeztetését;

20 db fölött a fenti kategóriákra kell beosztani a postaköltséget!

Egyesületi posta- és csomagolási költsége 1-2 db

város

Kitüntetett (érdemérem, nemzet galambásza)

"18"  18 év alatti aki 2005-ben vagy utána született. 
"70"  70 év feletti aki 1952-ben, vagy előtte született.
"R"  Rokkant tagdíj az egyesület elnökének nyilatkozata, igazolása alapján.

- csatolják az egyesület, civil szervezetek adataiban (székhely, képviselete, alapszabály változása, stb.)
    bekövetkezett változások nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági végzés másolatát,

- csatolják az egyesületi elnök nyilatkozatát új rokkant kedvezmény kérése esetén;

Az egyesület tagjai ismerik, elfogadják és betartják a Magyar Postagalamb Sportszövetség Alapszabályát

A postázás költsége a postai árváltozások függvényében januártól módosulhat!

Egyesületi posta- és csomagolási költsége 11-20 db-ig

Teljes tagdíj

70 év feletti tagdíj **
18 év alatti tagdíj *

-

Megnevezés

Megnevezés

Újság

Összeg

utca házsz.

Egyesületi posta- és csomagolási költsége 3-6 db-ig
Egyesületi posta- és csomagolási költsége 7-10 db-ig

- csatolják a 18 év alatti új belépők esetében a szülői beleegyező nyilatkozatot;

__________________________________________________________________

Az összesítő lapnak a befizetésekkel együtt történő leadási határideje a VERSENYKERÜLET felé: 
2022. november 30.

Dátum, aláírás: _______________________________________

Rokkant kedvezményes tagdíj ***

A Magyar Postagalamb Sportszövetség Alapszabálya szerinti éves tagdíj meghatározása a Küldöttgyűlés, 
hatáskörében eljárva a 4/2022.04.09. sz. határozatával fogadta el.
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