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Анкета сябра АПБ

Быць Сябрам АПБ – гэта, ў першую чаргу, падтрымліваць прыродаахоўную дзейнасць у нашай краіне. Неабавязкова быць валанцёрам і актыўна ўдзельнічаць у нашых мерапрыемствах, Вы падрымаеце нас і тым, что станеце Сябрам АПБ і праявіце сваю актыўную пазіцыю ў захаванні прыроды. 

Прозвішча
Імя
Імя па бацьку




Грамадзянства
Дата нараджэння



Адрас, на які дасылаць матэрыялы:
Дом
Корпус
Кватэра
або а/с




Вуліца
Населены пункт
Вобласць
Індэкс





Хатні тэлефон
Мабільны тэлефон
E-mail




Месца працы (ці вучобы), пасада:


Пазначце катэгорыю сяброўства:


Асабістая


             18 руб.
o

Сямейная


           18 руб.
o

Сябра клуба
“Рэдкая птушка”

35 руб.

памер узносу цалкам кампенсуе кошт матэрыялаў, якія атрымлівае сябра
o

Кіраўнік клуба
“Крылаты дазор”

1,5 руб.

для сябра клуба – 
   1,5 руб.

Калі Вы абралі Сямейную катэгорыю сяброўства, напішыце ўсіх членаў Вашай сям’і:
(прозвішча, імя, імя па бацьку)
(дата нараджэння)
1.

2.

3.

4.


Хто прапанаваў Вам стаць сябрам АПБ?
Ці магчыма да Вас звярнуцца за валанцёрскай
дапамогай?

Калі так, то пазначце, чым вы можаце дапамагчы, у якасці валатцёра.  


Ці жадаеце Вы падпісацца на электронную версію
інфармацыйнага
бюлетэня замест папяровай?


           так / не



так / не

Дата
Асабісты подпіс


Дашлiце, калі ласка, запоўненую анкету на адрес: вул. Парніковая 11, пам. 4, 220114, г. Мінск ці перадайце супрацоўніку Сакратарыятаfile_2.png
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Як заплаціць сяброўскі ўзнос?



1. Праз смс-паведамленне


(толькі для абанентаў МТС)

Для гэтага дашліце смс на нумар 553 па наступным шаблоне:
511  Сума ўзноса (словы падзяляюцца прабеламі)
Прыклад: 512 Іваноў 18 альбо 512 Ivanov 18 

Грошы спішуцца з вашага рахунку


2. Праз ЕРИП


ЕРИП — аплата з выкарыстаннем Інтэрнэт-банкінгу. 
Вам неабходна:
	Зайсці на сайт Банка (інтэрнэт-банкінг) 

Выбраць ў пераліку паслуг пункт «Система "Расчет" (ЕРИП)»
Выбраць пункты «Общественные объединения»  «Защита природы»  «Ахова птушак Бацькаўшчыны»  «Членские взносы».
Увесці ваш нумар сяброўскай карткі, прозвішча, імя і суму аплаты.
Пацвердзіць аплату.





3. Праз банкаўскі пералік


Узнос можна пералічыць у любым аддзяленні банка ці пошты па наступных рэквізітах:

Годовой членский взнос в организацию
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
УНП 101546170 АКПА 37527794 
Р/р 3015104926016 
Рэгіянальная Дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк», г. Мінск, пр. Машэрава, 80, 220035, код 369

Не трэба запаўняць квітанцыю – проста пакажыце гэтыя рэквізіты супрацоўніку банка.
Пры пераліку грошаў праз Беларусбанк з Вас не будуць утрымлівацца дадатковыя адсоткі.










