Dunántúli Postás SE
Pécs, Jókai u. 10.
Levelezési cím: Pécs, 7646

Telefon:+36-30/771-47-86
E-mail: BoszeCs@posta.hu

Kedves Munkatársam!
Tájékoztatom, hogy a Dunántúli Postás SE széles körű, jelentős egyesületi támogatással igénybe vehető sportolási
lehetőségeket kínál tagjai számára. Az Egyesület alapvető célkitűzése olyan sportolási feltételek megteremtése, melyek
minél több postás munkatársunk részére biztosítják a rendszeres és változatos sportolás gyakorlását.
A régió lehetőségeiről bővebb tájékoztatást sportkörzet vezetőinktől – Csorba Ildikó (Sopron, Kapuvár; +36-30/771-5092),
Farkas Imréné Marianna (Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca, Sümeg; +36-30/772-2589), Pálfi László Lajos (Győr, M.óvár,
Csorna; +36-20/526-2405), Erőss Attila (Vas megye; +36-30/771-5970), Takács Anikó (Veszprém, B.almádi, B.füred,
Várpalota, Zirc; +36-30/771-7906), Sánta Csaba (Nagykanizsa, Lenti, Letenye; +36-30/771-2018), Péter Tibor
(Zalaegerszeg, Keszthely, Hévíz; +36-30/771-2641, Lóránt Sarolta (Komárom-Esztergom megye; +36-30/772-2476), Végső
Ferenc Gábor (Baranya megye; +36-30/771-2469), Süle Ottóné (Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Barcs; +36-30/772-2132),
Ükös Béla (Siófok, B.boglár, Fonyód; +36-30/772-2234), Komáromi László (Tolna megye; +36-30/771-7114), Kővári László
(Fejér megye; +36-30/772-2428) és Nagy Angéla Zsuzsanna (Pest megye, Budapest; +36-30/772-4312) – kérhet.
SE-tag minden postás munkavállaló és közvetlen családtagja lehet. A tagdíj egységesen 300 Ft/hó. A belépésre jelen
nyilatkozat kitöltésével van lehetőség. A nyilatkozatot, illetve annak visszavonását írásban a sportkörzet vezetőnek kérem
eljuttatni.
Jó sportolást kívánok!

Bősze Csaba
DPSE elnök

-----------------------------------------------------------------------------------------DPSE BELÉPÉSI Kérelem

Alulírott……………………………………………………(NÉV)………...........................(Szervezeti egység)
...................(SZTSZ).......................................................................(Lakcím) a mai naptól
(2021. hó nap) kérem felvételemet a Dunántúli Postás SE tagjainak sorába, egyúttal kérem, hogy a Magyar
Posta Zrt. bérszámfejtést végző szervezete, tárgy hótól vonja le a kifizetésre kerülő jövedelmemből az SE
mindenkori tagdíját (jelenleg 300 Ft/hó/fő) rajtam kívül az alábbi személyek részére:
Név
(NYOMTATOTT BETŰKKEL)

Szervezeti egység
/Hozzátartozói jogviszony/

Lakcím

………………………………………………

……………………………………… ……………………………............................

………………………………………………

…………………………………….... ……………………………...........................

………………………………………………

……………………………………… ……………………………...........................

Vállalom, hogy az Egyesület Alapszabályában foglaltakat magamra nézve kötelezően elfogadom. DPSE tagként
a sportrendezvényeken sportszerűen, kulturáltan viselkedem. Az Egyesület felszereléseit megóvom, vagyonát
megőrzöm. Tudomásul veszem, hogy saját felelősségemre sportolok. Egészségem megőrzése érdekében
amennyiben szükséges sportorvosi vizsgálatokon részt veszek.
Jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom a DPSE Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát, mely szerint az
egyesület adataimat kizárólag működésével összefüggésben tartja nyilván. Hozzájárulok ahhoz, hogy az
egyesület rendezvényein készített fotók az írott és az elektronikus sajtóban megjelenjenek, azzal, hogy a
hozzájárulásom utólag bármikor visszavonható.
Kelt.: ……………………………………

………………………………………………………………
kérelmező aláírása

………………………………………………………………
sportkörzet vezető aláírása

