JÄSENHAKEMUS
CLASSIC OLD WESTERN SOCIETY of Finland ry
Kivijatatie 4 D 34
00940 HELSINKI
email: info@cows.fi tai
anacletus.sims [at] gmail.com

Täytä hakemuksen molemmat sivut huolellisesti ja toimita se sähköisesti tai paperilla yllä olevaan osoitteeseen.
Hallitus käsittelee kaikki jäsenhakemukset luottamuksellisina. Sähköiseen jäsenrekisteriin kirjataan hyväksyttyjen jäsenten osalta
yhteystiedot, Alias, tiedot jäsenmaksusuorituksista ja kursseista sekä SASS jäsenyys, mikäli jäsen sen ilmoittaa. Jäsentietojen ylläpitäminen
perustuu Yhdistyslakiin. Hakulomake arkistoidaan hallituksen asiakirjoihin.

HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT
Nimi:
Lähiosoite:
Postinumero:
Puhelin:
Matkapuhelin:
Alias* (ehd. 1):
Alias (ehd. 2):

Syntymäaika:
Postitoimipaikka:
Sähköposti:
Muu Sähköposti:

*) Huom! Mikäli aiot liittyä myös kansainväliseen SASS järjestöön, ja haluat sinne saman aliaksen, voit tarkistaa onko toivomasi aliasnimi jo
käytössä osoitteesta http://www.sassnet.com/AliasLookup.php

Mukana hakevat perheenjäsenet
Nimi:
Alias (ehd. 1):
Nimi:
Alias (ehd. 1):
Nimi:
Alias (ehd. 1):
Nimi:
Alias (ehd. 1):

Vain perhejäsenten lisäys, olen itse jo jäsen
Syntymäaika:
Alias (ehd. 2):
Syntymäaika:
Alias (ehd. 2):
Syntymäaika:
Alias (ehd. 2):
Syntymäaika:
Alias (ehd. 2):

C.O.W.S pidättää oikeuden julkaista Alias nimet ja jäsennumerot vapaasti yhdistyksen julkaisuissa ja internetsivuilla (esim. tuloslistat yms.),
sekä jäsenten oikeat nimet yhdistyksen pöytäkirjoissa ja vastaavissa asiakirjoissa (ml. yhdistyksen lehdessä julkaistavat asiakirjat).
Tämän lisäksi sallin nimeni, sähköpostiosoitteeni ja puhelinnumeroni luovuttamisen markkinointitarkoituksiin tai vastaavaan yhdistyksen
hallituksen ja toimihenkilöiden harkinnan mukaan.

Kun jäsenhakemus on hyväksytty, hallitus toimittaa uudelle jäsenelle ohjeet liittymisjäsenmaksun maksamista
varten. Jäsenmaksut vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2018 jäsenmaksut ovat
 Liittymismaksu 30,00€ /hyväksytty jäsen tai perhejäsen
 Vuoden 2018 Perusjäsenmaksu 45,00€ + 10,00€/perhejäsen
 Halutessasi voit valita myös ainaisjäsenmaksun 450,00€ ilmoittamalla asiasta sihteerille.
Allekirjoituksellani pyydän tulla hyväksytyksi Classic Old Western Society of Finland ry:n jäseneksi, hyväksyn henkilötietojeni rekisteröinnin
järjestön jäsenluetteloon ja vahvistan, että olen oikeutettu hakemaan jäsenyyttä myös tässä mainituille perhejäsenille tai toimin heidän
valtuuttamanaan. Allekirjoituksellani sitoudun maksamaan hyväksytyn päätöksen perusteella minulle osoitettavat liittymismaksut ja
ensimmäisen vuoden jäsenmaksut.

Allekirjoitus:

Päiväys:

HAKIJAN TAUSTATIEDOT
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus ottaa jäsenhakemuksia käsitellessään huomioon ”hakijan lännen historian ja –aseiden tuntemuksen
sekä keräilyharrastuksen.”

Lännenhistoriaan ja ”vanhaan länteen” liittyvät taustatietoni
Vanhan lännen harrastukseni kohdistuu erityisesti (voit valita useita):
historiaan
tarinoihin ja kirjallisuuteen
musiikkiin / tanssiin
käsitöihin
leiritoimintaan
intiaaneihin
mustaruutiammuntaan
ammuntaan

elokuviin ja viihteeseen
historian elävöittämiseen
lännenratsastukseen
jousiammuntaan

keräilyyn, mihin:
muuhun, mihin:
Muut lännenaiheiset seurat joissa
olen jäsenenä:
Muut lännenhistoriaan ja
lännenaiheisiin harrastuksiin
liittyvät taustatietoni:

Ampumisharrastukseeni liittyvät taustietoni
harrastan urheiluammuntaa,
lajit:
harrastan metsästystä

harrastan lännenammuntaa

olen suorittanut CAS
turvakurssin

Muut ase/ampumaseurat, joissa
olen jäsenenä:
Omistamani lännenammuntaan
sopivat aseet:
Muut ampumisharrastukseeni tai
asehistorian tuntemukseeni liittyvät
taustatiedot:

Huom! CAS -ammunnan harrastajien tulee suorittaa turvakurssi ammunnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Ennen turvakurssin suoritusta
ammunta tapahtuu vain ohjatusti. Kursseja järjestetään tyypillisesti keväällä.

Mahdolliset suosittelijani:

(1) Nimi:
Puhelinnumero:
(2) Nimi:
Puhelinnumero:

Mistä kuulit meistä?

Osoite
C.O.W.S of Finland ry
Kivijatatie 4 D 34
00940 Helsinki

Y-tunnus, kotip
1918646-6
Somero

Internet
www.cows.fi
info@cows.fi

Pankki

Oma SP Pankki
FI19 4924 0010 3626 27
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