
Kijelentem, hogy az Egyesület, a Tagszövetség, valamint a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Alapszabályaiban, továbbá a hatályos egyéb szabályzatokban (verseny, fegyelmi, etikai stb.) foglalt előírásokat 
megismertem. 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjaként tudomásul veszem, hogy a postagalambsporttal összefüggő 
valamennyi tevékenységem során kötelezettségem az említett szabályzatokban foglaltak maradéktalan betartása, a 
versenyek tisztaságának, megőrzése.  

Tudomásul veszem, hogy a tagsági jogviszonyhoz, illetőleg a versenyzéshez kapcsolódó vitás kérdések rendezése a 
szabályzatokban foglalt jogorvoslati rendszer keretei között, a meghatározott eljárási rend szerint történik. 

 Személyes adataim felhasználásához hozzájárulok. 

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG 
ALAPÍTVA: 1882 

ADATLAP 
   új tag felvételének kérelme 

 a tag adatainak egyeztetése és kiegészítése 

III. Dúc adatai

Egyesület kódja, neve: ________________________________________________________________________ 

Tagszövetség kódja, neve: _____________________________________________________________________ 

 Mechanikus órát használok:  Az óra típusa __________________ Az óra száma __________________ 

 Elektromos órát használok: A rendszer típusa ________________ Gyártási száma ________________ 

 „Vegyes” rögzítőt használok: Az óra típusa __________________ 

IV. Az eredményrögzítő adatai száma

A dúc koordinátái: 

 be van mérve és koordinátái a következők  

  Koordináták (WGS): y= (k-ny irányú) __________________   x= (é-d irányú)  __________________ 

 ezúton kérem a bemérését az alábbiak alapján: 

  y= (k-ny irányú) ……………………. méter, öl, fok    x= (é-d irányú)  ……………………. méter, öl, fok. 

I. Személyes adatok

Név: __________________________________, Anyja neve: ____________________________ 

Születési hely és idő: ________________________________, ___________________(év,hónap,nap) 

Lakcím: ________(irányitószám) _____________________(város) _____________________________(utca,hsz.) 

Telefonszám: ___________________________ Mióta tagja a Szövetségnek ? (évszám): ________  

e-mail cím: ______________________________________________________

Tagi jogviszony típusa:  versenyző,  pártoló tag 

II. Egyesületi adatok

V. Nyilatkozat

Dátum: __________________ 

Tenyésztő aláírása: __________________________   Egyesületi elnök aláírása: _______________________

p.h.
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