
AVALDUS MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis juhatusele 
      

avalduse nr (täidab ühingu esindaja) 

 

Käesoleva avaldusega soovin astuda MTÜ NÜ TORE liikmeks. Kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun 
MTÜ NÜ TORE põhikirja kõigi tingimustega. 

 
Vormi on võimalik täita arvutis ning käsikirjas. Tabulatsiooni klahviga || või arvutihiire kursoriga on võimalik dokumendis 
edasi liikuda väljadele, mis on mõeldud täitmiseks. Käsikirjas täites, palun täitke allolev vorm TRÜKITÄHTEDEGA (sh e-posti 

aadress). Kõik väljad käesolevas vormis on täitmiseks kohustuslikud. Korrektselt täidetud ning allkirjastatud vorm tuleb 

esitada MTÜ Noorteühingu TORE kontori aadressil: Sõpruse pst 209-26, 13419 Tallinn. 

 

1. Isikuandmed 

1.1 Nimi*  

 isiku ees- ja perenimi 

1.2 Isikukood*            

  

1.3 Kool/töökoht*  

 kooli või asutuse nimetus 

1.4 Juhendaja  

 isiku ees- ja perenimi 

 

2. Kontaktandmed 

2.1 E-posti aadress*  

2.2 Kontakttelefon  

  
Juhime Sinu tähelepanu MTÜ NÜ TORE põhikirja punktil 3.9.2., mille kohaselt olete kohustatud teatama oma isiku- ja 
kontaktandmete muutumisest ühingu juhatusele 1 kuu jooksul pärast nende muutumist. 

 

3. Eelistused (tee vastavasse kasti „” märge) 

3.1 Soovin, et vajadusel võetakse minuga ühendust (sh teavitatakse juhatuse otsus): 

 e-posti aadressil   

 telefoni teel   
   

3.2 Olen nõus avaldama teistele ühingu liikmetele oma järgmised kontaktandmed1: 

 e-posti aadressi   

 telefoninumbri   
   

3.3 Soovin, et minu e-posti aadress lisatakse TORE-postiloendisse2: 

 JAH   

 EI   
    
 

Kinnitan oma soovi ning käesolevas avalduses esitatud andmete õigsust allkirjastades liikmeavaldus.  

 

Olen teadlik, et allkirjastamise hetkest on MTÜ NÜ TORE liikmel õigus kasutada ühinguga seotud 

sündmustel jäädvustatud salvestisi ja fotomaterjali ning minu ees- ja perenime ühingu sündmuste 
kajastamisel ja arendustegevustes meediakanalites (sh koduleht), trükistes või teistes väljundites 

(sh infomaterjalid, reklaam).  
 

   
kuupäev (pp.kk.aaaa)  allkiri 

 

Lapsevanema/hooldajana nõustun avalduse esitanud isiku MTÜ NÜ TORE liikmeks astumisega. 
 

        
lapsevanema/hooldaja ees- ja perenimi allkiri 

 

 
1 Juhul kui Sa ei soovi oma kontaktandmete avaldamist teistele ühingu liikmetele, ära märgista „”-ga ühtki kolmest 

variandist. 
2 TORE-postiloend ehk TORE-list on e-posti aadresside kogum, mille kaudu ühing edastab informatsiooni e-posti vahendusel 
kõigile listi liikmetele. Kui ühing saadab listi aadressil kirja, siis saadetakse see automaatselt edasi kõigile, kes listi kuuluvad. 


