
                 
Podanie członka indywidualnego (zwyczajnego) o zmianę 

członka/stowarzyszenia w Federacji Felis Polonia
Wnioskodawca
Nazwisko Imię

           
Adres Kod, miasto, kraj

           
telefon Adres e-mail 

           
Aktualne członkostwo (ostatnie 12 m-cy) w stowarzyszeniu FPL Od: data (DD/MM/RRRR):

           
Zarejestrowany przydomek w FIFe Rok rejestracji Członek FPL (stowarzyszenie)

                 
Międzynarodowy sędzia FIFe Aktywny uczeń sędziowski Zmiana członkostwa od (DD/MM/RRRR)

tak    kategoria:       tak    kategoria:            
Załączono [ tak / nie ] oddzielną informację podającą powód zmiany członkostwa

Oświadczam, że nie prowadzono działań dyscyplinarnych w moim dotychczasowym stowarzyszeniu w ciągu minionych 12 m-cy.

Miejsce i data Podpis wnioskodawcy

     

Te podanie ma być wysłane do aktualnego członka FPL, do którego należy członek indywidualny i poświadczony

Dotychczasowy członek federacji FPL

 Wnioskodawca ma czystą kartotekę  Wnioskodawca nie ma czystej kartoteki (patrz odzielna informacja)
Miejsce i data Podpis i pieczęć członka FPL

Po rozpatrzeniu podania przez aktualnego członka wniosek dostarczony jest do członka, do którego złożone jest podanie

Członek federacji FPL, do którego skierowana jest prośba o członkostwo.

 Podanie jest zaakceptowane od (DD/MM/RRRR) :      

 Podanie nie zostało zaakceptowane (patrz oddzielna informacja)
Miejsce i data Podpis i pieczęć członka FPL

     

Po tym jak członek federacji FPL, do którego skierowane jest podanie podjął decyzję, podanie wysyłane jest do sekretariatu FPL

Sekretariat Federacji Felispolonia
 Podanie jest zaakceptowane  Podanie nie jest zaakceptowane (patrz: oddzielna informacja)

Decyzja Zarządu FPL (miejsce I data) Podpis I pieczęć sekretariatu FPL

     

Decyzja Zarządu FPL będzie wysłana do członka FPL, do którego podanie o przyjęcie złożył członek indywidualny. Członek FPL , z 
którego członek indywidualny chce się przenieść otrzymuje kopię decyzji. W przypadku toczenia się jakiś spraw dyscyplinarnych w 
trakcie załatwiania spraw związanych ze zmianą członka FPL, wniosek i sprawa dyscyplinarna, która jest w toku będą wysłane do 
Komisji Dyscyplinarnej FPL w celu natychmiastowego rozpatrzenia.
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