ASI Magyarország,
az Üzleti és Szolgáltatási Területen Dolgozó
Adventista Laikusok Egyesülete
FELVÉTELI KÉRELEM

a. A felvételt kérő adatai:
A felvételt kérő személy vagy szervezet neve

Dátum

A szervezet képviselőjének neve

Házastárs neve

Cím /irányítószámmal/

Üzleti telefonszám /körzetszámmal/

Otthoni telefonszám /körzetszámmal/

Levelezési cím /ha más mint a fenti cím/

b. A gyülekezeti tagsággal kapcsolatos információk:
Gyülekezeted

A gyülekezet címe

A lelkész neve

c. A kérelmet milyen tagsági formára nyújtod be:
*a tagsági formákkal kapcsolatos információ a lap végén

{
{
{

} Szervezeti tagság
} Társult tagság
} Személyes tagság

d. Információ a vállalkozásról
(

{

}

{

}

{

}

) profit orientált

(

) non profit

Karitatív tevékenység
(tevékenység rövid leírása)

Egészségügyi tevékenységgel összefüggő szervezet vagy szakma
(tevékenység rövid leírása)

Tanítás-nevelés
(pozíciód)

{

}

Kereskedelem vagy ipar
(tevékenység rövid leírása)

{

}

Szolgáltatás (üzletszerű)
(ügyvéd, tervező mérnök, stb)

{

}

Egyéb
(tevékenység rövid leírása)

e. Statisztikai információk
1.
2.
3.
4.

Összes alkalmazott beleértve téged:
Összes ágy/paciens szám (EÜ.)
Összes tanulói létszám (Tanítás):
Tevékenységed kezdete

f. Írd le röviden céged/szervezeted tevékenységi körét és céljait

g. Miért akarsz az ASI Magyarország tagja lenni?

Fogadalom: Az ASI Magyarország célkitűzéseit és tevékenységi körét megismerve,
tudomásul veszem a tagsági követelményeket, valamint azt is,
hogy az én/mi szakmai, üzleti tevékenységem/ünk egyben keresztény szolgálat.
Vágyom e szervezet céljaiért dolgozni, betartom annak szabályait, és tevékenységemmel
elősegítem az ASI Magyarország céljainak megvalósulását.
Ennek hiteléül én/mi ezt az okmány aláírom/juk.

Kérelmező neve

beosztása

Cégszerű aláírás

dátum

h. A gyülekezet lelkészének igazolása
Aláírásommal igazolom, hogy a fenti kérelmező a ........................................... gyülekezet aktív
tagja, ellene gyülekezeti fegyelmi eljárás nem folyik.

lelkész

A Felvételi Kérelmet az alábbi címre kérjük elpostázni:
ASI Magyarország, ……………….
A tagdíjat az alábbi számlaszámra kérjük utalni:

…………………………….

i. Az ASI Magyarország titkársága tölti ki.
{
{

} tagdíj beérkezett
} támogató tagok ajánlásai megérkeztek

elnök

dátum

titkár

ÜB elé került:
dátum
{

} elfogadva

titkár aláírása

{

}

elutasítva

dátum

