
 

Deutsch-Bulgarischer Kulturverein „Edelweiß“ e.V.                                Да се попълва 

Немско-Българско културно дружество „Еделвайс“ е.V.                      на латиница ! 

D-41162 Mönchengladbach, Postfach 60 12 42 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО 
 

Заявявам-/е, че искам-/е да стана-/ем член-/ове на Немско-Българското културно дружество "Еделвaйс" 

Име и Фамилия: ______________________________________________________________________  

Име и Фамилия на семейния партньор:___________________________________________________ 

Дата на раждане: __________________ Дата на раждане на сем.партньор:_____________________ 

Адрес:(Ул./номер/п.код/град) __________________________________________________________  

Имейл :______________________________________________________________________________  

Телефон: ___________________________Teл.на сем.партньор:_______________________________  

Професия/специалност: _______________________________________________________________ 

Задължавам се да плащам за членски внос една от следните суми: 

        Kато член на дружеството ще плащам сумата от 24,00€/год. 

        Като семейство ще плащаме сумата от 30,00 €/год. 

       Като семейство на ученик в училището ще плащаме сумата от 20,00 €/год. Забележка: семействата на 

деца, които се обучават в нашето училище, получават отстъпка за времето, през което плащат училищни 

такси. 

Членския внос се плаща до 15.01. всяка година. В първата година се плаща само за останалите месеци до 

края на съответната годината. Членството започва с приемането на това заявление от управителния съвет 

на дружеството и след плащане на членския внос. Членството може да се прекрати писмено до 30.11. всяка 

година, като влиза в сила от 31.12. Допълнителна информация може да се намери в устава на дружеството. 

Съгласен съм личните ми данни да се съхраняват по електронен път. Предаването на данните на трети 

страни е изключено. 

      Съгласен/на съм да бъда добавен/на в WhatsApp групата „Дружество Еделвайс“ и моя тел.номер да 

бъде видим за другите участници. 

Място, дата,  подпис:______________________________________________________________________ 

SEPA – пълномощно за директен дебит 

Упълномощавам Немско-Българското културно дружество „Edelweiß“ e.V. да тегли ежегодно горепосочената 

сума от моята сметка чрез директен дебит. В същото време информирам моята банка да разреши 

директните дебити, изтеглени от моята сметка от получателя. Забележка: По закон собственика на сметката 

може да поиска възстановяване на изтеглената сума в рамките на осем седмици, ако сумата е взета 

неправомерно. В това отношение важат условията от договора с моята банка.  

Забележка: За членство в дружеството се отбелязва повтарящо се плащане ! 

Вид плащане:          Повтарящо се плащане    Eднократно плащане 

Длъжник (собственик на сметката):____________________________________________________ 

Адрес: (ул./No./п.код/град):____________________________________________________________ 

Сметка IBAN: ___________________________________________________________________________  

Име на банката: ________________________________________________________________________  

Място, дата, подпис:_____________________________________________________________________ 


