Tule mukaan pitämään yllä
Ruoveden käräjäperinnettä!

Ruoveden Noitakäräjät Ry on vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jonka sääntöjen mukainen
tarkoitus on ylläpitää, järjestää ja kehittää Ruoveden kulttuurikesän tunnetuinta ja pitkäikäisintä
tapahtumaa, Ruoveden Noitakäräjiä yhteistyössä Ruoveden kunnan ja muiden paikallisten
toimijoiden kanssa. Yhdistys toimii täysin erilaisten avustusten ja jäsenmaksujen varassa, eikä
esimerkiksi toiminnasta vastaava johtokunta nosta kokous- tai muita palkkioita. Sen sijaan kaiken
tekemisen takana on vahva talkoohenki ja loppumaton halu pitää yllä ruovesiläisille, kesäasukkaille
ja vierailijoille jo kovin tärkeää kesätapahtumaa, vuosi toisensa jälkeen.
Voit auttaa meitä toiminnassamme liittymällä yhdistyksemme jäseneksi. Maksamalla
vuosittaisen jäsenmaksun autat meitä järjestämään koko käräjäviikon täydeltä maksutonta
ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisille. Samalla olet oleellisena ja äärettömän tärkeänä osana
edistämässä Ruoveden tapahtumakesää ja kulttuurielämää!
Ruoveden Noitakäräjät Ry:n jäsenmaksut vuonna 2021:
Henkilöjäsen 10€ / vuosi
Henkilöainaisjäsen 100€ (kertamaksu)
Kannatusjäsen 20€ (kertamaksu)
Voit liittyä jäseneksi helposti nettisivuillamme tai täyttämällä kääntöpuolella olevan lomakkeen ja
postittamalla sen meille. Mieluiten lähetämme jäsenlaskun sinulle sähköpostiin, mutta tietenkin
myös perinteinen paperilasku onnistuu. Voit lopettaa jäsenyyden koska tahansa ottamalla meihin
yhteyttä. Jäsenyys ei myöskään velvoita sinua mihinkään, me johtokunnassa kyllä hoidamme
käytännön ahkeroinnin.
Ps. Haluaako yrityksesi tai yhteisösi lähteä myös tukijaksi? Yrityksien tukimaksu on 50 euroa vuodessa ja osallistuville
yrityksille toimitamme myös komean diplomin esille laitettavaksi. Ota sivujemme kautta yhteyttä ja kysy lisää!

Liity jäseneksi osoitteessa www.noitakarajat.fi/jaseneksi
Kaikkien kesän Noitakäräjiin (10.7.) mennessä liittyneiden kesken
arvomme Hopealinjojen lahjakortin!

Lämmin kiitos, tehdään yhdessä lisää käräjämuistoja!
Ruoveden Noitakäräjät Ry
Löydät meidät myös Facebookista!

Ruoveden Noitakäräjät Ry:n
jäsenkaavake
*Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Nimi*:
Osoite*:
Postinumero ja postitoimipaikka*:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Millaisella jäsenyydellä haluat lähteä mukaan?
❑ Henkilöjäsenyys 10€/vuosi
❑ Henkilöainaisjäsenyys 100€ (kertamaksu)
❑ Kannatusjäsenyys 20€ (kertamaksu)
Miten haluat jäsenlaskun sinulle toimitettavan?
❑ Kirjeellä
❑ Sähköpostilla
Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja henkilötietosuojalain mukaisesti. Voit tutustua
tietosuojaselosteeseemme nettisivuillamme www.noitakarajat.fi/jaseneksi/tietosuojaseloste

Postita tämä lomake osoitteeseen

RUOVEDEN NOITAKÄRÄJÄT RY
OJALANKUJA 5
34600 RUOVESI

Kiitos tuestasi ja tervetuloa jäseneksi!

