Tulosta hakemus, tutustu HeiPs`in kotisivuilla kerrottuihin yhdistyksen sääntöihin, ohjeisiin, turvallisuussuunnitelmaan, jäsenyysmuotoihin sekä jäsenten
oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Pyydä kaksi seuran jäsentä suosittelijoiksesi. Allekirjoittamalla ja lähettämällä hakemuksen ilmoitat samalla tutustuneesi
yllämainittuihin asioihin ja sitoutuvasi toimimaan niitä noudattaen. Lähetä hakemus osoitteella: Heinolan Pursiseura ry: Heinolan Tili ja Isännöinti Oy
Siltakatu 12 L 1, 18100 Heinola Sähköposti: jaana.aaltonen@hti.fi
Jäsenyys astuu voimaan hallituksen hyväksyttyä hakemuksen ja sen jälkeen, kun laskutetut liittymis- ja jäsenmaksu on maksettu.

JÄSENHAKEMUS HEINOLAN PURSISEURA ry:n HALLITUKSELLE
Nimi
Täydellinen nimi:
Syntymäaika:

Syntymäpaikka:

Osoite

Katuosoite:

Postinumero ja postitoimipaikka:

Puhelin

Muu puh:
GSM:

e- mail:

Toimi

Työpaikka:

Paikkakunta:

Tehtävä, asema työssä:

Haen jäsenyyttä X ( rasti tyhjään neliöön )
Juniori

Jaos

Purjehdusjaos

Moottorivenejaos

Sukellusjaos

Kuulun jo jäsenenä olevan ruokakuntaan,
minulta ei peritä liittymismaksua.

Olen alle 15 v.

Liityn jäseneksi alkaen päiväys:

/

20

Jäsenen nimi:

Huomaa huoltajan suostumus

Moottorivene

Vene

Purjevene

Alle 18- vuotiaan hakijan huoltaja antaa kirjallisesti
suostumuksensa seuran jaoksien toimintaan osallistumisesta.
Anna suostumuksesi myös mediatietojen käyttöön.

Ei venettä nyt

✓

Tyyppi, malli,
valm. vuosi
- Venetiedot
- Suostumukset

Nimi

Rekisteri numero
Moottori

Katuosoite
kpl:

hv/kW:

Postitoimipaikka

Pituus

puh. koti

Leveys

puh. työ

Syväys

GSM

Katsastettu
Katsastusluokka

Viimeksi katsastettu v.

/ Luokka

e- mail

.

Venettä ei ole katsastettu
Runkomateriaali

Lasikuitu

Puu

Alle 18 - vuotiaan hakijan huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Teräs

Muu

Päiväys:
Nykyinen ja
aikaisemmat
veneilyseurajäsenyydet

Haen seuralta

Huoltajan tiedot

Seuran nimi:

/

20

Mahdolliset tehtävät ko. seuroissa:

Olen veneseuran jäsen
Olen ollut veneseuran jäsen

Heinäsaaren kotisataman
laituripaikkaa

Hevossaaren telakka-alueen
talvisäilytyspaikkaa

Käyttöoikeuden tukikohtiin
Kallioissaari
Vasikkasaari

Mikäli veneesi ei ole katsastettu, ota yhteys
katsastusjaokseemme ensi tilassa.

Muut harrastukseni

Miksi haen HeiPsin jäsenyyttä? Muupaikkakuntalainen: sidos Heinolaan?

Suosittelijan nimi, nimen selvennys

Suosittelijan nimi, nimen selvennys

Muita tietoja

Suosittelijat, kaksi
HeiPsin
varsinaista
jäsentä

Päiväys:

/

20

Päiväys:

/

20

Jäsenyyttä hakevan allekirjoitus, nimen selvennys
Allekirjoitus ja
mediasuostumus

Suostun valokuvien ja nimen käyttöön tiedotteissa, sähköisissä viestimissä,
sanoma- ja aikakauslehdissä, TV:ssä ja radiossa.
SAA KÄYTTÄÄ >

Päiväys:
HEIPS, HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Käsittelyyn saapumispäivämäärä:

/

EI SAA KÄYTTÄÄ >

20
Hallituksen kokouspäivämäärä:

Hyväksytty:

18.1.2019

Hylätty:

