Tájékoztató a tagsággal járó kötelezettségekről, a tagdíjbefizetésről, a tagkártyáról és a
tagsággal járó kedvezményekről

Tagsággal járó kötelezettségek:
A Tagság elsősorban egyfajta támogatás, segítség, személyes megerősítés természet- és
környezetvédelmi céljaink elérésében, feladataink véghezvitelében.
- Az Egyesület rendes tagja vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület
munkájában, valamint minden év március 31-ig rendezi tagdíját (melynek mértéke
2016-ban 1000 Ft/év). A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján
(belépési nyilatkozat kitöltése) – az Egyesület Elnöksége dönt.
- Az Egyesület pártoló tagja vállalja, hogy erkölcsileg és lehetőségei szerint anyagilag
támogatja az Egyesület működését. A pártoló tag felvételéről – írásbeli felvételi
kérelme alapján (belépési nyilatkozat kitöltése) – az Egyesület Elnöksége dönt.
Tagdíjbefizetés:
Aki szeretne belépni Egyesületünkbe vagy megújítani tagságát, kérjük, fizesse be tagdíját,
amivel alapszabályban leírt céljainkhoz agyagi támogatást nyújt és a tagsággal járó
kedvezményeket igénybe tudja venni. A tagdíj befizetésére lehetőség van:
- készpénzben (2016. február 1-től, a Prana Outdoor túraboltban, Egerben a BajcsyZsilinszky u. 17. szám alatt, nyitvatartási időben)
- rózsaszín postai csekken
- banki átutalással (62800307-11021340 Eger és Környéke Takarékszövetkezet)
Kérjük rózsaszín postai csekken és banki átutalással történő fizetéskor a közlemény rovatban
tüntessék fel a tagdíjat befizető nevét és azt, hogy „tagdíj”!
Tagkártya és a tagsággal járó kedvezmények:
A tagdíjat befizető tagjaink a Magyar Természetjáró Szövetség oldalán történő regisztrációt
követően (https://mtsz.grepton.hu/MTSZ) névre szóló, különböző kedvezményekre jogosító
Természetjáró Kártyát vehetnek át, mely 2017. március 31-ig érvényes és melyre a Magyar
Természetjáró
Szövetség
által
nyújtott
kedvezményeken
kívül
(http://termeszetjaro.hu/tagsagi_kartya_kedvezmenyek) még az alábbi kedvezmények is
érvényesek:
- Kedvezményes (önköltséges) vagy ingyenes részvétel Egyesületünk által szervezett
túrákon és tanfolyamokon (mindig az aktuális kiírásnak megfelelően);
- Az Egyesület egyes felszereléseinek és eszközeinek (sátrak, hálózsákok, polifoamok,
csizmák, csizmaruhák, sisakok…) térítésmentes használata, bérlése (erről bővebben a
vezetőségnél vagy munkatársainknál lehet érdeklődni);
- 10% kedvezmény a Prana Outdoor túraboltban történő vásárláskor;
- Kedvezményes (nagykereskedelmi áron) vásárlási lehetőség turistatérképekből
(Egyesületünkön keresztül történő rendelés esetén);
- A Várkúti Dobó István Vadászház kedvezményes (500 Ft/fő) igénybevétele.

