Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry
Linnanmaa
90014 Oulun Yliopisto

JÄSENHAKEMUS

Lue ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä. Täytä hakemus huolellisesti selvällä käsialalla kuulakärkikynällä
(ei lyijykynällä). Palauta hakemus täytettynä ja allekirjoitettuna kuoron hallituksen jäsenelle

Hakijan tiedot
Sukunimi

Kaikki etunimet (kutsumanimi alleviivattuna)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Lähiosoite

Postinumero

Kotipaikka (kirjoilla)

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Ääniala (jos tiedossa):

□ ylä□ ala-

Puhelinnumero

Koulutusohjelma ja opintojen aloitusvuosi Oulun Yliopistossa

□ sopraano
□ altto
□ tenori
□ basso

Valmistunut Oulun Yliopistosta

□ kyllä
□ ei

Tutkinto ja valmistumisvuosi (jos valmistunut)

Oletko aiemmin laulanut kuorossa (missä kuorossa)? Oletko harrastanut musiikkia muuten? (Tähän kysymykseen vastaaminen on vapaaehtoista.)

Jäsenyys

Suostumus jäsentietojen luovutukseen

Haen Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry:n
(”TeeKu”) jäsenyyttä.

TeeKu saa luovuttaa nimi- ja osoitetietojani SULASOL, Suomen Laulajain
ja Soittajain Liitto r.y.:lle (”Sulasol”) jäsenlehden postittamista ja
jäsensuhteiden ylläpitoa varten. Lisäksi TeeKu saa luovuttaa henkilö- ja
opiskelutietojani sekä tietoja osallistumisestani kuoron harjoituksiin,
kuoroleireille, konsertteihin, esiintymisiin ja muihin tilaisuuksiin
Opintotoiminnan Keskusliitto ry:lle (OKRY), Sulasolille ja muille vastaaville
tahoille valtionapujen ja muiden avustusten myöntämistä ja maksamista
varten.
Allekirjoittaessani tämän jäsenhakemuksen suostun edellä mainittuun
henkilötietojen luovutukseen. Suostumus on voimassa jäsenyyden ajan.

□ Olen Oulun Yliopiston perustutkintoa
suorittava opiskelija.

□ Olen

suorittanut
Oulun Yliopistossa.

perustutkinnon

□ En kuulu mihinkään yllä mainituista
ryhmistä.

Jotkut TeeKun yhteistyökumppanit tarjoavat TeeKun jäsenille etuja tai
alennuksia. Edellä mainitun tiedon lisäksi tiedon jäsenyydestäni (valitse)
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Sitoudun maksamaan TeeKulle kulloinkin
voimassa olevan jäsenmaksun. Olen
tutustunut
TeeKun
sääntöihin
ja
jäsenrekisterin rekisteriselosteeseen ja
hyväksyn ne.

Paikka

□ saa
□ ei saa
luovuttaa kyseisille yhteistyökumppaneille jäsenyyden tarkistamista varten.
(Tämän suostumuksen antaminen on vapaaehtoista mutta saattaa olla
edellytyksenä edun tai alennuksen saamiselle. Suostumus ei koske
suoramarkkinointia.)

Päivämäärä

Allekirjoitus

TeeKun hallitus täyttää
Hakemus on saapunut ______.______.______
Hakemus on
Jäsenyystyyppi:

□ hyväksytty
□ varsinainen

□ hylätty
□ seniori-

Vastaanottaja:

______________

_____._____._____ hallituksen kokouksen H_____/_______ kohdassa ______.

□ ulko-

Kommentti: _________________________________________________________________________________________________
Paikka

Päivämäärä

Hallituksen jäsenen allekirjoitus

Kotipaikka:

Oulu

Sähköposti:

hallitus@teeku.fi

Yhd.rek.nro:

167.943

WWW:

www.teeku.fi

Y-tunnus:

1085329-3

