ΗΜΕΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ …..……………………………
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ….………………..…………….
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ …………………..…………..

Ηµεροµηνία ………………………20….

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Προς το
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ακτή Μιαούλη 51, 185 36 Πειραιάς
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ……………………………………………………………………………………………
(τίτλος ή επωνυµία Ελληνικά)
…………………………………………………………………………………………………………
(τίτλος ή επωνυµία Ξενόγλωσσα)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: Ο∆ΟΣ ……………………

…………ΑΡ………. ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΞ …..….…..

ΠΟΛΗ …………………………….. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ……..………………. ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ…………….….
.......................................EMAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΑ……………. ………………… URL
ΤΕΛΕΞ
………………..... ΤΕΛΕΦΑΞ ………………..…………

Παρακαλεί να εγκρίνετε, δια του Εκπροσώπου της κ. ……………………………………….……………….
………………………………………………………..…υπό την ιδιότητα του ως ……………...………………
την εγγραφή της ως Μέλους της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς και αναλαµβάνει την υποχρέωση
εφόσον γίνει δεκτή να συµµορφώνεται πλήρως µε το Καταστατικό και τους Κανόνες Λειτουργίας της
Λέσχης, που γνωρίζει και αποδέχεται.
Παρακαλεί επίσης όπως εγκριθεί η εγγραφή ως Μελών της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς των
Εκπροσώπων Μελών της όπως οι συνηµµένες αιτήσεις τους µε πλήρη συνυπευθυνότητα για την
τήρηση των ανωτέρω όρων, εφόσον αυτές γίνουν δεκτές.
Για την εταιρία
……………………………….

(υπογραφή - σφραγίδα)

Sponsored by:
1 ……………………………………………….…………………………
υπογραφή
…………………………………………………………………………….
(όνοµα, επώνυµο, κεφαλαία)
2 ………………………………………………………………………….
υπογραφή
…………………………………………………………………………….
(όνοµα, επώνυµο, κεφαλαία)
Οι προτείνοντες είναι ταµειακώς εντάξει
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΛΠ

ΗΜΕΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ …………………….……
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ….…………….………….
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΟΥΣ ……………………………..

Ηµεροµηνία ………………….…20….

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προς το
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ακτή Μιαούλη 51, 185 36 Πειραιάς

Ο υπογράφων …………………………………………………………………………………………
(όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο)
……………………………………………………της Εταιρείας ………….………………………….
(τίτλος - βαθµός)
…………………………………………………………………………………………………………..
(πλήρης τίτλος της Εταιρείας)
Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή µου ως Εκπροσώπου της Εταιρείας – Μέλους της Ναυτιλιακής
Λέσχης Πειραιώς και αναλαµβάνω την υποχρέωση εφόσον γίνω δεκτός, να συµµορφώνοµαι χωρίς
επιφύλαξη προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τους κανόνες λειτουργίας της Λέσχης που γνωρίζω
και αποδέχοµαι.
ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………...........……………………ΟΝΟΜΑ …………...………......………………..
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………….......….. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ……………...........………………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ……... …………………………..........ΚΩ∆ΙΚΟΣ / ΠΟΛΗ …...............…. ……..
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ…………. ………………… EMAIL
ΤΕΛΕΞ.........................................
…………........…... ΤΕΛΕΦΑΞ
FAX …..............………...
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ……………………………………..…….. ΚΩ∆ΙΚΟΣ / ΠΟΛΗ …….................. …….
T
………………………………………………………………………ΗΛΕΦ.
ΟΙΚΙΑΣ ………......................……

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ………………………………………… ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …....................……….…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ………………………………….....................…………………………….…..
ΑΙΤΩΝ
……………………………….

(Υπογραφή)

Προτείνεται υπό την ευθύνη
της Εταιρείας µας.

by………………………………………………………………………….

(υπογραφή εκπροσώπου – σφραγ. Εταιρείας)
(όνοµα και τίτλος υπογράφοντος)

