BELÉPÉSI ADATLAP
Csatlakozni kívánok a Pilis Természetvédelmi Egyesülethez.
Név:
Születési idõ:
Lakcím (értesítési cím):

Telefon:
E-mail:
A rendes tagok számára (kortól és foglalkozástól függetlenül)
az éves tagdíj 500 Ft.
A pártoló tagok a tagdíj minimum tízszeresét, azaz 5000 Ft-ot
kell, hogy fizessenek évi tagdíjként.
A tagsági viszony egy évre szól, minden esetben a tárgyév
januárjától decemberéig.
Kérjük, a kitöltött adatlapot juttassa el a PITE címére: 2000
Szentendre, Sztaravodai út 52. Csak így kerühet az adtatbázisba
és így kap értesítést az egyesület mûködésérõl.

A Pilis Természetvédelmi Egyesület a
Dunakanyar természeti értékeinek
feltárásán és megóvásán fáradozik.
Célunk egy „természetközeli és
emberközeli” Dunakanyar megõrzése
unokáink számára! Ennek érdekében
•
•
•
•

környezeti nevelési
fajvédelmi
élõhelyvédelmi és -fejlesztési
vonuláskutatási

programokat indítottunk, futtatunk.
Amennyiben egyetért célunkkal,
kérem támogassa adója 1%-ának
felajánlásával munkánkat!

PITE
Pilis Természetvédelmi Egyesület
2000 Szentendre, Sztaravodai út 52.
06 20 9 786 876
pite55@freemail.hu
piliste@gmail.com

Egyesületünk a Pilis, a Visegrádihegység, a Szentendrei-sziget és a
Táti-szigetek természetvédelmi
problémáinak megoldásán
fáradozik, amelyben kiemelt
szerepet játszik a madárvédelem.

Figyelemmel kísérjük a fokozottan
védett madárfajok életét,
élõhelyeik változásait és védelmük
érdekében folyamatos kapcsolatot
tartunk az illetékes
természetvédelmi hatósággal.
Szerteágazó környezeti nevelési
tevékenységekkel igyekszünk a
fiatalabb generációk tagjait
megnyerni a természetvédelem
ügyének.
• Óvodai programjaink között
szerepelnek a Madarász Ovi
programsorozat foglalkozásai és az
egynapos kirándulások,
csoportkirándulások is

• Mûködési területünkön több
településen is rendszeres iskolai
foglalkozásokat,
osztálykirándulásokat és
szakköröket is tartunk
• Szakembereinken keresztül részt
veszünk a pedagógiai fõiskolák
továbbképzésein, akreditált
tanfolyamain.
Természetvédelmi programjaink
közül legsikeresebbek a
• vonuláskutató (madár gyûrûzõ)
programok, táborok
• mesterséges odútelepek
kialakítása
• fecske felmérés
• gólya felmérés
• ragadozómadár-védelmi
programok
• ürgetelepítés
• békamentések
• élõhelyvédelmi programok

Csatlakozzon Ön is a térség
meghatározó természetvédelmi
egyesületéhez, hogy egy
„emberközelibb és
természetközelibb Dunakanyart
hagyhassunk örökül
unokáinknak”

"
RENDELKEZÉSI NYILATKOZAT
Kérjük támogassa adója 1%-ának
felajánlásával a DUNAKANYAR
TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK
megóvását
Pilis Természetvédelmi Egyesület

Adószám: 18699595-1-13
2000 Szentendre,
Sztaravodai út 52.
06-20-9-786-846

