ДЕКЛАРАЦИЯ
От датата на подписване на настоящата декларация, която е неразделна част
от пакета документи за вписване в регистъра на Сдружение „Евротенденции” и
придобиване на членски права по смисъла на чл. 11 от Устава на сдружението,
Аз ………………….………………………………………………………………………………….. с
ЕГН…………………….., л.к. ………………………………… издадена на ……………………
от ……………………………………… изразявам пълна готовност да спазвам вътрешноорганизационната политика, указания за работа и всичко останало, което може да
бъде тълкувано като проблем на сдружението.
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Съгласявам се:
Да предоставям информация на сдружението, която е необходима за
качественото изпълнение на задачите и целите на организацията;
Да опазвам материалната база на сдружението;
Да предоставям своите лични данни, само и единствено за нуждите на
сдружението и ми е известно, че данните се разглеждат при пълна
конфиденциалност и са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
Декларирам:
Че съм запознат(а) с устава на сдружението и нямам никакви възражения;
Че ще спазвам своите задължения към сдружението;
Че към момента не членувам в друга организация, и ако стана член на такава
ще известя ръководството на сдружението;
Че ще си закупя униформа в срок до 45 дни от придобиването ми на членски
права и по този начин ще издигам авторитета на сдружението;
Че ще заплащам редовно членския си внос, както е описано във вътрешните
актове на организацията, до 10-то число на месеца, в противен случай върху
дължимата от мен сума се начислява месечна лихва в размер на 100%, която
се използва за покриване на разходите на сдружението;
Че няма да предоставям никаква информация на лица извън организацията,
както и на юридически лица конкурентни на сдружение „Евротенденции” или
имащи интереси към него;
Че за предоставена невярна информация от мен, нося наказателна отговорност
по смисъла на чл.313 от НК.
Че няма да търся съдебна интервенция за възникнали проблеми, между мен от
една страна и сдружението от друга страна, и всички проблеми ще бъдат
решавани по взаимно съгласие или в полза на сдружението;
Че писмено ще уведомя Председателя на сдружението, когато реша да напусна
организацията.
Че, ако не подам до Председателя писмено заявление по образец за
прекратяване на членството ми, то ще се счита, че членството не е прекратено
и моето волеизявление ще остане без последствия.

Настоящата декларация попълних собственоръчно, напълно разбрах смисълът на
информацията от пунктовете и нося отговорност за декларираните от мен
обстоятелства.
Име и подпис на декларатора………………………………………………………………………
Дата и място на попълване: ………………………………………………………………………...
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АНКЕТНА КАРТА
Трите имена на анкетирания ………………………………………………………………………
1. От къде разбрахте за нас?

2. Какво очаквате от членството си в сдружението?

3. Кои фактори Ви мотивират за по-добро изпълнение на поставените задачи?

4. Какво Ви дразни в другите хора, като черти на характера им?

5. Какво би Ви накарало да изгубите контрол над себе си?

6. Разкажете нещо за Вашето семейство (родители, братя, сестри, какви
професии упражняват, знаят ли те, че членувате вече в организацията ни и
др.)?

Какво би Ви накарало да загубите интерес и да прекратите членството си в
сдружението?

Сдружение „Евротенденции”
гр. Велико Търново 5000, ул. „Ниш” №2, вх.А, п.к.9
ПРЕДСЕДАТЕЛ: +359889412248;
КООРДИНАТОР НОВИ КАДРИ: +359887066224
www.bulgariaeurope.com e-mail: stanimir@bulgariaeurope.com

