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Formulário de Candidatura 

Kröhnescher Familientag e.V. 
com sede em Waldemburgo / Saxônia (Alemanha) registrado em 23.05.2006 no fórum municipal de            Ho-
henstein-Ernstthal (Saxônia, Alemanha) com o NºVR 1040  (a partir de 01.11.2010 gerido pelo cartóriodo fórum 

municipal de Chemnitz (Saxônia, Alemanha)com o NºVR 51040) 
 

Façoatravés deste formulário um requerimento de aceitação de minha pessoa como mem-
bro comum da associação acima mencionada. Reconheçoe aceito os estatutos da associ-
ação. Declaro preencher as condições necessárias para fazer requerimento de socie-
dade,de acordo com o parágrafo Nº 4 dos estatutos atualmente validos da associação. 
Obrigacoes de pagamento de sociedade assim como direitos de voto começam ao alcançar 
da maioridade ( = 18anos). 
 
Tìtulo  
 
Sobrenome  
 
Sobrenome  
de Solteira  
 
Data de  
nascimento  

Local de 
nascimento  

 
Endereço  
 
Tel. / Celular  
 
E-Mail  
 
Nome e/ou Nr. da 
Haste Familiar  
 

 
Declaração de consentimento de proteção de dados 

 
Por meio deste, declaro ao "Kröhnescher Familientag e.V." que concordo com o uso dos 
dados acima em conexão com o trabalho da associação. Esses dados não são 
disponibilizados para outros membros do clube ou terceiros. Esta declaração de 
consentimento é válida a partir da data da minha associação na associação, termina com o 
término da minha associação na associação e pode ser revogada a qualquer momento, com 
efeitos para o futuro por escrito no conselho da associação. Cada membro tem direito a 
informações sobre seus dados armazenados, transmissão dos dados, correção dos dados 
armazenados em caso de erro, bloqueio dos dados e exclusão dos dados. 
 
Local / Data:  

 
Assinatura:  
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Taxa de associação 

  

Minha esposa1 já é membro da „Kröhnescher Familientag e.V.“        sim                    não 
  
 

Sobrenome,  
Sobrenome de Solteira 

 

 

DÈBITO DIRECTO 
Concordo que a taxa anual de associação de 

       20 € per ano (1° membro de uma família)  

       10 € per ano (2° por ano segundo membro ou cônjuge)  
 
é debitado da minha conta ou da conta seguinte por débito direto da SEPA por adulto. 
Posso contestar essa mudança a qualquer momento. Esta autorização expira ao sair da 
associação mencionada acima. 
 

Sobrenome,  

Sobrenome de Solteira 

 

 

Endereço 2 

 

 

IBAN 

 

 

BIC 

 

 

Banco 

 

 

 
TRANSFERIR 
Transfero a taxa anual de associação para: __________________ declarando o objetivo: 
“Taxa de associação para “Kröhnescher Familientag e.V.” para a conta de 
 Postbank Leipzig, IBAN: DE78 8601 0090 0116 7079 00, BIC: PBNKDEFF. 
 
Local / Data:  

 
Assinatura do 
Portodaor da 
Conta Bancària: 

 

 

                                                             
1 Contribuição para 1ª pessoa 20,00 € / ano; Contribuição para o cônjuge € 10,00 / ano 
2 Endereço do titular da conta, se diferente do pedido de associação 


