Csatlakozási szándéknyilatkozat
a White Eagle Magyarországi Csillag Központ alapítványhoz
A White Eagle Magyarországi Csillag Központ Alapítvány (1125 Budapest Németvölgyi u 16. I/1, nyilvántartási
száma: 01-01-0012682) célja „… a nemzetközi The White Eagle Lodge szervezet céljaihoz és tevékenységéhez
harmonikusan igazodva és elősegítve azt, keretet adni és támogatni Magyarországon és más országokban egy,
White Eagle eszméihez illeszkedő család szellemiségén és a szereteten alapuló Testvériség létrehozását. Az
írott anyagokon, kurzusokon, foglalkozásokon, a szolgálatokon keresztül, a meditációkon és a gyógyító
munkában való részvételen keresztül az emberek megismerhetik a tanításokat, azok spirituális alapjait. Ez által
segítséget kaphatnak lelkük harmóniájához és a harmonikus mindennapi életükhöz. A spirituális törvényekkel
való harmonikus együttélés keresése az alapja a White Eagle Lodge-nak és ezt fogalmazzák meg az alapelvei.”
– részlet az alapító okiratból, melyet teljes terjedelmében megtalálható az alábbi weboldalon:
https://we-csillagkozpont.hu/alapitvany/
Az alapítvány az alábbi tevékenységeket támogatja:
- Lelki gyógyítás
- Meditáció
- Elvonulások és kurzusok tartása
- Könyvkiadás, idegen nyelvű szövegek fordítása
- Előadások, tanfolyamok
________________________________________________________________________________________
Alulírott ………..………………………………..………… miután az Alapítvány fenti céljait és tevékenységeit
megismertem, jelen dokumentum aláírásával kifejezem az Alapítványhoz való csatlakozási szándékomat, és
lehetőségeimhez képest munkámmal is támogatom a fenti célok megvalósulását. Tudomásul veszem, hogy
az Alapítványi tagságom egy évre szól és a 3.000,- Ft éves támogatói díj pénztárba történő befizetésével vagy
az Alapítvány CIB banknál vezetett 10700495–71140821–51100005 számlaszámára történő átutalásával jön
létre. Tagságom automatikusan meghosszabbodik a következő éves díj megfizetésével, amihez a jelen
nyilatkozat ismételt aláírására nincs szükség.
Elérhetőségeim:
Lakcím: ……………………………………………………………..………. Email:…………………………………………………………….
Telefonszám:………………………………………………………..…….
Jelen szándéknyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy elfogadom az alapítvány adatkezelési tájékoztatójában
foglaltakat. Megértettem, hogy az általam közölt személyes adatokat a White Eagle Csillag Központ Alapítvány
visszavonásig kezeli, kapcsolatfelvételre használja, és nem adja át harmadik félnek. Az Alapítvány teljes
adatkezelési tájékoztatóját elolvashatod itt:
https://we-csillagkozpont.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
Ha nincs internet hozzáférésed, írj nekünk levelet, és postán elküldjük számodra.

Hely, Dátum……………………………………………..

Aláírás: …………………………………………………….

Az aláírt csatlakozási nyilatkozatot elektronikus formában a levelek@we-csillagkozpont.hu email címre, vagy
postán is elküldheted nekünk a fenti elérhetőségeinkre, illetve személyesen is leadhatod azt bármely
csoportvezetőnél.
Amennyiben szeretnél csatlakozni, de az éves díj megfizetésére anyagi helyzeted miatt nincs lehetőséged, úgy
az összeg megfizetésétől eltekintünk. Ebben az esetben kérjük, hogy küldj egy levelet a
tanacs@we-csillagkozpont.hu email címre vagy az Alapítvány fenti posta címére.

