6. Δεν μπορούν να εγγραφούν δύο ή περισσότερα πρόσωπα με τον ίδιο αριθμό Μέλους.
Αρ. Μέλους:
7. Η αλληλογραφία μεταξύ του Συνδέσμου και των Μελών γίνεται με αποστολή επιστολών στη
Ταχυδρομική Διεύθυνση ή/και στη Ηλεκτρονική Διεύθυνση ή/και στον αριθμό τηλεφώνου σε μορφή
γραπτού μηνύματος.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Δηλώνω ότι επιθυμώ να εγγραφώ σαν μέλος στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Φίλων
Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών και καταβάλλω το ποσό των 10 Ευρώ για
δικαίωμα εγγραφής και …………. Ευρώ ως συνδρομή για το έτος 20…....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Όνομα:

Επίθετο:

Διεύθυνση:

Τ.Κ:

8. Η διαγραφή μέλους γίνεται στην περίπτωση οικειοθελής αποχώρησης του Μέλους με γραπτή
επιστολή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην περίπτωση αποβολής του μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου όταν το μέλος αυτό ενεργεί κατά τρόπο που να αντιστρατεύεται τους σκοπούς
και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου, ή που να δυσφημεί το κύρος και το καλό όνομα του Συνδέσμου.
Τυχών πληρωμένες συνδρομές δεν επιστρέφονται.
9. Μέλος το οποίο δεν έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του για δύο συνεχόμενα έτη, θα τυγχάνει
διαγραφής από το μητρώο Μελών του Συνδέσμου χωρίς προειδοποίηση και ο αριθμός εκτροφέα θα
παραμένει ανενεργός.

E-mail:
Πόλη:

Τηλέφωνο:

Τρόποι υποβολής Άιτησης Εγγραφής και Πληρωμής

1. Προσωπικώς

10. Μέλος που έτυχε διαγραφής δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε μορφή αλληλογραφία.
11. Για να ενεργοποιηθεί ξανά ο αριθμός εκτροφέα, το μέλος θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον τις
συνδρομές των δύο τελευταίων ετών.

2. Αποστολή FAX στο 22 258714 και Κατάθεση στο λογαριασμό του Συνδέσμου. Τράπεζα
Κύπρου Αρ. Λογαριασμού : 357- 014 - 364957
Για πληροφορίες www.avicultural-society.com.cy ή στο τηλέφωνο 99 722788

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται στα 10 ευρώ και σαν ετήσια συνδρομή το ποσό των 30
ευρώ για ενήλικους και 15 ευρώ για πρόσωπα κάτω των 18 ετών.
2. Άτομα που γίνονται μέλη σε οποιοδήποτε μήνα του χρόνου πρέπει να πληρώσουν
ολόκληρη την ετήσια συνδρομή και η συνδρομή τους θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους. Πρόσωπα που εγγράφονται μετά την 1 Σεπτεμβρίου η συνδρομή τους θα
ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Συμφωνώ και αποδέχομαι τους όρους εγγραφής Μέλους. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία
αιτητή είναι ακριβή και αληθή και αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου έναντι του νόμου για
ψευδείς δηλώσεις.

Ημερομηνία:

3. Ο σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να καταχωρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά
στοιχεία των μελών του στο μητρώο Μελών και στα ηλεκτρονικά αρχεία του Συνδέσμου.
4. Ο αριθμός εκτροφέα δεν μπορεί να μεταβιβαστή με οποιοιδήποτε τρόπο σε άλλο
πρόσωπο.
5. Δικαίωμα εγγραφής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι μόνιμος κάτοικος
Κύπρου και που ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί με την εκτροφή, φύλαξη και
συντήρηση πουλιών αφού πρώτα υποβάλει αίτηση στο Δ.Σ. και προπληρώσει το δικαίωμα
εγγραφής και μια ετήσια συνδρομή.

Υπογραφή Αιτητή:

Για επίσημη χρήση (Έγκριση από δυο υφιστάμενα Μέλη του Δ.Σ.)
1. Όνομα:

Υπογραφή:

2. Όνομα:

Υπογραφή:

Αρ. Μέλους:

Αρ. Απόδειξης:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 001

