Leendő klubtagoknak

Kedves Csincsilla barát, leendő klubtag! :)
Üdvözlünk a csincsilla gazdik egyre népesebb és folyamatosan növekvő táborában!
Valószínűleg már Te is sokat gondolkoztál azon, milyen jó lenne, ha az internetes fórumok és a
levelezés mellett végre élőben is találkozhatnál a többi csincsillással, ha személyesen, esetleg
kiállítások alkalmával is feltehetnéd kérdéseidet és másokkal is megoszthatnád a
tapasztalataidat.
Örömmel jelentjük, hogy 2005. január 1-től hivatalosan is megalakult a Csincsilla Klub!
A hely, ahol valóban kérdezhetsz és válaszolhatsz kedvenced, kedvenceid tartásával,
szokásaival, problémáival kapcsolatban.
A jelenlegi és leendő csincsillatulajdonosokat előadássorozatokkal,
kerekasztal-beszélgetésekkel, szakértők bevonásával igyekszünk majd a csincsillatartás
rejtelmeibe beavatni, a különböző versenyek és kiállítások alkalmával pedig saját kedvenceidet
is bemutathatod -akár élőben, akár egy fénykép segítségével- egyszóval végre igazán
elbüszkélkedhetsz velük:)
2007-ben kiváltunk a TIT Stúdió szárnyai alól, és önálló KÖZHASZNÚ EGYESÜLETként
folytatjuk tevékenységeinket, így még nagyobb szükségünk van a segítségedre.

A jelentkezés menete
A jelentkezésnek különösebb feltétele nincs, az éves tagdíj (3000 Ft/év/fő) befizetésével és a
jelentkezési lap kitöltésével mindenki -automatikusan- taggá válik.
Ezt megteheted:
1. Személyesen (egy összejövetelen),
2. Bankszámlára történő befizetéssel vagy utalással
3. Postai úton
A 2. esetben az utalásról, befizetésről kapott igazolást és a kitöltött jelentkezési lap ot postán
kell eljuttatnod hozzánk.
A 3. esetben a tagdíjat pedig egy egyszerű (postán beszerezhető) csekken fizesd be, az
igazolószelvényt és a kitöltött jelentkezési lap ot postán kell eljuttatnod hozzánk.
Minden esetben készíts magadnak az igazolásokról másolatot, hogy amennyiben a postán
elkeveredne, pótolni tudd!
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Ezért cserébe a csincsilla klubtagságon kívül- egy személyre szóló fényképes tagsági
igazolványt is kapni fogsz, amivel legtöbb rendezvényünk ingyenesen látogatható, segítünk a
megfelelő táp, alom beszerzésben, és különböző kedvezményekben részesülhetsz.
A csekken az alánni adatoknak kell szerepelnie:
Címzett: Pató Diána, 1104 Budapest, Mádi u. 124/D. 1/6.
Feladó: Értelemszerűen kitöltendő :)
Közlemény: Magyar Csincsilla Klub 2010. évi tagdíj
Banki befizetés, átutalás:
Bankszámla szám: UniCredit Bank 10918001 - 00000040 - 77630005
Közlemény: MCSK 2011. évi tagdíj, a Te neved
Tehát a kitöltött jelentkezési lapot, a befizetést igazoló csekk másolatát és egy igazolvány képet
az igazolvány elkészítéséhez (lehet nyomtatott is, de jó minőségű) postázd el a klub
tagnyilvántartást vezetőjének:
Pató Diána, 1104 Budapest, Mádi u. 124/D. 1/6.
A tagságnak nem feltétele, hogy csincsillád legyen!
Persze nem árt, ha tudod mi az :)

FIGYELEM!

Kiskorúak csak szülői engedéllyel jelentkezhetnek a klubba (14 év alatt pedig kizárólag szülői
engedéllyel ? felnőtt kíséretében látogathatják a klub összejöveteleit!). Ha tehát még kiskorú
vagy, kérjük, a jelentkezési lap mellé csatolj egy néhány soros -aláírt- szülői beleegyezést is.
Rólunk
Ezen az oldalon az alapítótagok és még néhány csincsillatartó tapasztalatait olvashatod el a
szőrmókok tartásával, viselkedésével kapcsolatban.
Információkat találsz a klubról, céljainkról, a tagokról, és jelentkezésről.
Rengeteg fényképet láthatsz csincsilláink életéből.
A fórumon hasznos ötleteket, tanácsokat kaphatsz.
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Meghirdetheted eladó minicsinjeidet, felszereléseidet, és olvashatod mások hirdetéseit.
Reméljük, hamarosan Téged is személyesen üdvözölhetünk a Klubtagok között!
Csincsillával kapcsolatos kérdéseidet az info[kukac]csincsilla.info e-mail címre várjuk.
A Klubbal kapcsolatos kérdéseket pedig a klub[kukac]csincsilla.info e-mail címre.

Levelezési cím: 2119 Pécel Gyár utca 32/d.

Adószám: 18127227-1-13
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