Intruder Owners Club România
www.iocr.ro
office@iocr.ro

FORMULAR DE ADERARE IN IOCR
Subsemnatul/a _____________________________________, domiciliat/ă în judeţul
______________________, localitatea ______________________, strada ____________________,
nr. ____, bloc ___, etaj ___, ap. _____, tel. ___________________, e-mail
____________________________, legitimat cu BI/CI ____ seria ____ nr. __________, eliberat de
_________________________,
posesor
al
motocicletei
marca
Suzuki,
model
___________________________, anul fabricatiei ________, serie sasiu ______________________,
solicit înscrierea mea ca membru în Asociaţia Intruder Owners Club România – IOCR.
Declar că am luat la cunoştinţă prevederile Statutului si Regulamentului Asociaţiei IOCR şi
regulile de utilizare ale site-ului www.iocr.ro, pe care le accept şi mă angajez să le respect.
Mă angajez să achit cotizatia anuală de 180 RON cu următoarele coordonate* (prima
achitare reprezentând şi valoarea taxei de înscriere în Asociaţie):





Beneficiar: ASOCIAȚIA INTRUDER OWNERS CLUB ROMÂNIA - IOCR
Cont RON: RO65BTRLRONCRT0289762901
Banca: Banca Transilvania
CIF: 34555642

*Vă rugăm să specificaţi în Ordinul de transfer bancar / depunere bancară “Plată Taxă de adeziune / înscriere
în IOCR pentru anul curent” sau “Plata cotizație anuală membru IOCR”.




Poate dobândi statutul de membru activ al asociaţiei orice persoană fizică din tară, interesată de
realizarea obiectivelor Asociaţiei, capabilă de implicare în proiectele şi activităţile Asociaţiei.
Membrii Asociaţiei vor promova interesele Asociaţiei.
Fiecare membru al Asociaţiei se obligă sa achite taxa de înscriere şi cotizaţia anuală, stabilită la
începutul fiecarui an calendaristic. Neplata cotizaţiei anuale este considerată drept dezinteres pentru
activitatea organizaţiei şi atrage excluderea membrului din asociaţie.

De asemenea, solicit înscrierea mea pe listele de achiziționare a patch-ului clubului, cu
angajamentul purtării acestuia numai de către mine în calitate de membru activ al clubului, în
următorul format și cantitate:
☐ Patch mic - 10x12 cm, _____ buc;
☐ Patch mare - 30x40 cm, _____ buc;
☐ Set Patch mare + Patch mic, _____ buc.
Declar pe proprie răspundere că datele din formularul de adeziune sunt corecte. Ele pot fi
folosite strict pentru uzul intern al Asociaţiei IOCR.
Nume/prenume solicitant

Semnatura

Data

