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Hogyan lehetsz tag?

Doky, 2008 április 28, hétfQ - 00:04:50

Kedves CBF-es márkatársunk!

E rövid kis üzenetben összefoglaltunk néhány hasznos információt a Magyar Honda CBF Egyesülettel, az egyesületi
tagsággal kapcsolatban.

[klikk ide]

ElQször is egy kis ismétlés a céljainkkal kapcsolatban, ugyanis sosem árt felidézni újra és újra bizonyos
idQközönként, hogy miért is jöttünk létre. Ez a mozgató rugónk mondhatni központi rugóstagunk.

1. Balesetmentes motorozás propagálása
2. A HONDA CBF márka típus magyarországi képviselete, népszerqsítése, a túramotorok - elsQsorban a HONDA CBF
szellemiségének propagálása, anonim CBF tulajdonosok összegyqjtése
3. A HONDA Hungary értékesítésének támogatása
4. A rendQrséggel történQ együttmqködés, kölcsönös támogatás, közremqködés a motoros balesetek
megelQzésében
5. Oktatások szervezése, folyamatos továbbképzés az egyesület tagjai részére
6. ElsQsegély oktatásokon való részvétel biztosítása
7. Rendezvények, pályanapok szervezése
8. Rendezvények (futóverseny, kerékpárverseny, autós felvonulás stb.) motoros biztosítása
9. Felkérés alapján rendezvényeken történQ reprezentáció
10. Az egyesület tagoknál a kategóriának megfelelQ jogosítvánnyal rendelkezés vizsgálata

Nos, ezek közül bárki találhat kedvére való célt, amiért érdemes közénk tartozni. Hiszen a cél nem csak egy
légbQl kapott ötlet, hanem egy követendQ, elérendQ dolog. És együtt sokkal többre megyünk. Ezért alapítottuk az
egyesületet.

Fontosnak tartjuk, hogy az egyesületet tagjai egyenrangú felek legyenek, és mindenki úgy érezze, hogy értékes tagja
kíván és tud is lenni a csapatnak. Ha így érzed, köztünk a helyed. EttQl lesz jó ez egy csapat, vagyis TQled.

Mi, akik megalapítottuk az egyesületet, komolyan vesszük a céljainkat, ezért tag csak az lehet aki:
- 2 tag írásbeli ajánlásával rendelkezik
- elfogadja az alapszabályzatban leírtakat
- egy közös guruláson részt vesz (betartja a "

ha velünk motorozol "-t)

- befizeti a tagdíjat

Miért van erre szükség? Nos, rendkívül egyszerq. Ez nem egy virtuális egyesület. Hús vér emberek alkotják, ezért
szükség van arra, hogy találkozzunk élQben is. Erre remek alkalom egy közös gurulás, ahol képet tudunk alkotni a
motorozási kultúrádról, illetve Rólad. Egyszerqen csak meg akarunk ismerni. Ez fontos.
A két tag írásbeli ajánlása pedig pillanatok alatt meg lehet szerezni, hiszen mesélsz egy viccet Natan-nak, és
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megdícséred Tibor hasidomját

A tréfát félretéve ilyesmi akkor fordulhat elQ, ha nem a nagy csapattal gurulsz, hanem csak 2 CBF-essel, és Qk vállalják a
felelQsséget azért, hogy jó arc vagy.
Az alapszabályban leírtak elfogadása és a tagdíj befizetése egyértelmq, ezért erre külön nem térek ki.

Ugye nem túl nagy próbatétel?

Ejtsünk pár szót arról, miért érdemes belépni közénk.

Azon kívül, hogy tagságoddal támogatod a közös célokat és ez óriási dolog -, egyéb elQnyökkel is
gazdagodhatsz.
Rendszeres túrákat, gurulásokat, találkozókat szervezünk, melyeken részt vehetsz remek szórakozást biztosítva
ezzel magadnak és remélhetQleg nekünk is.
Rendszeres oktatásokon vehetsz részt, hiszen képzQdni mindig kell.
Önreklámozás lenne, ha azt mondanám, egy remek csapat része lehetsz. Mégis ez a helyzet, így nem tudom eléggé
hangsúlyozni, hogy tényleg frankó kis társaság verQdött össze az elmúlt egy év alatt, ezért ha van szándékod
hozzátenni valamit, és élvezni ennek gyümölcsét, akkor szívesen látunk.
Egyedi gyártású CBF-es pólót adunk, amelyet büszkén viselhetsz bármelyik motoros találkozón, vagy a közös
motorozások alkalmával. Persze strandra is mehetsz benne.

Egyesületi szinten van lehetQségünk kedvezményeket biztosítani a tagoknak motoros boltoknál, szervizeknél, és
motoros továbbképzéseken. Ezek közül több már meg is valósult, és további kilátások vannak újabb elQnyök
megszerzésére. Persze ne ez motiváljon, de ha értékes tagja vagy a társaságnak, mi örömmel segítünk, amiben
csak tudunk.
Folytassam? Ha ennyi nem volt elég, akkor felesleges.
Ha viszont már tqkön ülsz, hogy csatlakozhass, akkor ne habozz, olvass bele a fórumba, hol tudsz csatlakozni a legközelebbi
gurulásra, és üssük nyélbe a boltot!

Ha további kérdés merülne fel a tagsággal kapcsolatban, állunk rendelkezésre.

Motoros üdvözlettel:

A nagy fQ-fQ-fQ titkár
[Beküldte Jaga ]

