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JELENTKEZÉSI LAP
Tagnyilvántartó Adatlap Magyar Csipkekészítők Egyesülete
Kedves Jelenkező / Egyesületi Tag!
A Népművészeti Egyesületének Szövetsége elnökségének szándéka egy online naprakész
tagnyilvántartás létrehozása.(A nyilvántartást csak az arra kijelölt személyek láthatják/ kezelhetik,
korlátozott létszámban. Az adatok kezelése a személyiségi jogok betartásával történik.)
Kérjük, hogy az alábbi űrlap nyomtatott betűs kitöltésével segítsétek munkánkat! Köszönjük!

(A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!)
Név:*...................................................................................................................................................
Leánykori név:*………………………………………………………………………………………………
Anyja neve:*………………………………………………………..…………………………………………
Születési hely, idő:*…………………………………………...…………………………………………...
Telefon* Mobilszám:…………………………….....Vezetékes szám: ……..…………………………..
E-mail cím: …………………………………………...………………………………………………………
WEB oldal címe: ……………………………………...……………………………………………………..
Szakág(vert. varrott, rece, stb.)*………………………………………………………………...………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Mesterség*…………………………………………………………...……………………………………….
Hol, kitől tanulta?..............................................................................................................................
Mennyi ideje foglakozik csipkével?:……………………………………………………………………..
Vezet-e szakkört, stúdiót; vagy tagja-e valamelyiknek?.

igen

nem

Ha igen, hol, melyiknek?..................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Milyen képesítéssel rendelkezik a szakágban?
…………………………………………………………………………………………………………………..
Vállalna-e egyéni oktatást?

igen

Vállalna-e táborokban oktatást?

nem
igen

nem

Vállalna-e Egyesületünk nyilvános megjelenésén bemutatót?

igen

nem

Lakcím: Ir. Szám*……………..Település*………………………………………………………………..
Cím*…………………………………………..………………………………………………………………..
………………………………………………….………………………………………….…………………...

3/2

Legmagasabb iskolai végzettség
főiskola;

egyetem;

techniku;

érettségi;

szakmunkásképző ;

nyolc ált.

Egyéb:……………………………………………………………………………………………..……………………..

Szakképzettség, munkatapasztalat:
A szakképzettségen túl nem kézműves tevékenységként milyen korábbi, vagy jelenlegi munkatapasztalattal
rendelkezik? (pl.:szakképzettség: közgazdász. Munkatapasztalat: könyvelői, adószakértői, tanár stb.)

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
nyelvtudás:
angol

német

francia

egyéb:.-…………………………………………………………………….

Miben tudná segíteni az egyesület munkáját?
Kiállítás rendezés

Fénymásolás…

Cikkek írása (Hírlevél, honlap)
egyéb:

postázás

installáció,csipkék szállítása

Helység szervezése

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

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Állami kitüntetések: …………………………………...……………………………………………………
Népművészeti kitüntetések:
Népművészet Mestere

Népművészet Ifjú Mestere

Népi Iparművész

NESZ kitüntetések:
Király Zsiga díj

Év Műhelye díj

Aranykoszorú díj…..

Hagyományőrző díj

Év Mestere díj

Év Ifjú Mestere díj

egyéb:………………………………………………………………………………………………….

Helyi, megyei díjak:………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Tagszervezeti díjak:………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Elsődleges Tagszervezet neve:*
Ha több NESZ tagszervezetnek is tagja akkor itt azt jelölje be, amelyiknél elsősorban tagnak tekinti magát, a többi
bejelölése a következő kérdésnél történik.

…………………………………………………………………………………………………………………
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Tagsági viszony*
rendes

tiszteletbeli

pártoló

egyéb:………………………………………………………………

Tagja-e más NESZ tagszervezetnek?
igen

nem

Melyiknek?: (több is megadható)…………………………………………….………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
A kézművességet milyen formában műveli?
szabadidős tevékenységként

főfoglalkozásként

mellékfoglalkozásban

Ha főfoglalkozásként, milyen vállalkozási formában végzi a tevékenységét?
gazdasági társaság

egyéni vállalkozó

szellemi szabadfoglalkozású

alkalmazott

egyéb:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ha mellékfoglalkozásként, milyen vállalkozási formában végzi a tevékenységét?
gazdasági társaság

egyéni vállalkozó

adószámos magánszemély

egyéb: ……………………………………………………………………………………………………
Elérhetőségem 3. személy részére kiadható (pl.:csipkét akar venni)*:

igen

nem

A tagdíjat csekken / átutalással fizetem
Az Egyesület alapszabályát elolvastam, és tudomásul vettem.
Amennyiben az adatokban változás történik, azt a vezetőségnek mielőbb a tudomására
hozom.
……………………………………… ………..év …….………………………..hó ……… nap

---------------------------------------------------------------------aláírás

