BBA / Bulgarian Breathwork Association
Формуляр за членство в
БАРД / Българска Асоциация За Работа с Дъха
С попълването натози формуляр вие потвърждавате принадлежността си към общество с интерес към личностно
развитие и алтернативни практики. Съгласявате се, че сте запознат и сте съгласен да спазвате устава и етичния код
на БАРД.
Като член на БАРД се съгласявм да допринасям за развитието на НПО-то, да работя за постигане на целите му,
да не използвам името на асоциацията за лични цели, да допринасям за затвърждаването на доброто й име, да
допринасям за изграждане на защитена среда за всички участници в събития й и да се ръководя от етичния й код.
Да давам коректна и вярна информация за квалификациите си. Съгласен съм постоянно да повишавам
квалификациите си. Да помагам на новите членове да навлязат в дейностите на асоциацията.
Като член на БАРД ще имате възможност да:
Присъствате на вътрешни събития; Реализирате лични идеи и проекти с подкрепата на БАРД; Да пишете статии за
сайта на БАРД; Възможност за партньорство в сайтовете чрез размяна на линкове между личният ви сайт и сайта
на БАРД; Да избирате и да бъдете избирани в органите на управление на СДРУЖЕНИЕТО, като се съблюдават
заложените за това критерии, приети на първото заседание на ОС; Да ползвате резултатите от дейността на БАРД,
съгласно разпоредбите на Устава.Да ползвате отстъпки от платените мероприятия или преференциални цени за
стоки, които се продават през БАРД.

Моля, отговорете на всички въпроси:
1.Имена:
2. Настоящ адрес:
3. Професия / Сфера на работа /Изучавана
дисциплина в университат/
4. Е-майл
5. Вашия сайт /ако имате/
6. Телефон
7. Защо искате да бъдете член на БАРД
8. Имате ли някакъв опи/ сертификати за
работата с дъха? Моля, опишете накратко
и прикрепете копия от тях
9. Как ни намерихте
10. Искате ли да ви добавим в сайта на BBA

Подпис:

BBA / Bulgarian Breathwork Association
До Председателя
на Управителния съвет
на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
”Българска Асоциация за Работа с Дъха”
Със седалище и адрес на управление
гр.Асеновград, жк Изток,бл 10
област Пловдив

МОЛБА
от ......................................................................................................................................
гр.(с.) ...............................................................................................................................
ЕГН ............................................................... , тел.:........................................................

Госпожо Председател,
Моля, да разгледате и приемете кандидатурата ми за член на СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”Българска Асоциация за Работа с Дъха” със седалище и адрес на
управление гр.Асеновград, жк Изток,бл 10 област Пловдив.
С настоящата молба ДЕКЛАРИРАМ, че приемам целите и действащия устав на
СДРУЖЕНИЕТО.

Дата: ....................
гр. .........................

С уважение:........................................

