NARIO VARDAS, PAVARDĖ:

___________________________
2022 - 2023
„Camp Neringa, Inc.” Nario
Registracijos ATNAUJINIMAS

**Ši forma yra skirta narystės
atnaujinimui. Jeigu neprisimenate, ar
esate nariai, galite paklausti
viktorija@neringa.org. Naujos narystės
registracijai prašome naudoti kitą
formą.**

Dėl papildomos informacijos prašome
susisiekti su Dainora:
membership@neringa.org
arba skambinkite Viktorijai: 978-582-5592

● Camp Neringa, Inc. nariai metiniame narių
susirinkime renka Direktorių Tarybą ir priima
Neringos stovyklos esminius sprendimus.

ADRESAS:

● $20 kasmetinis narystės atnaujinimo mokestis
turi būti sumokėtas iki lapkričio 1 d. ir galioja
iki kitų metų spalio 31 d.

EL. PAŠTO ADRESAS (PRIVALOMA):

● Nariai registruojasi individualiai. Jeigu yra
daugiau norinčiųjų registruotis vienoje
šeimoje, prašome atsiųsti kiekvienam nariui
atitinkamą anketą.

___________________________

● Atnaujintos narystės patvirtinimas ir visa
korespondencija vyks per el. paštą, todėl yra
privaloma nurodyti galiojantį el. pašto
adresą.
● Jei norite tapti Tarybos nariu, prašome atsiųsti
narystės anketą, Board of Directors Nominee
Form, ir mokestį iki spalio 15d.
● Narių susirinkimas vyks 2022 m. lapkričio
12d. 1:00 val. p.p. Maironis Park Banquet
Facilities (52 South Quinsigamond Ave.,
Shrewsbury, MA 01545). Lengvos vaišės/
bendravimas vyks po posėdžio.
● Posėdyje taip pat bus galima dalyvauti
nuotoliniu būdu per Zoom.
● Jeigu nežadate dalyvauti susirinkime arba
balsuoti (internetu), apsvarstykite galimybę
auka paremti Camp Neringa, Inc. vietoj
narystės registracijos.

___________________________
___________________________
___________________________
TELEFONAS:
Narių susirinkimo dalyviai, atvykstantys į
Maironio Parką, raginami, bet neprivalo būti
pasiskiepiję nuo COVID ir per susirinkimą dėvėti
kaukes. Papildomai dalyvių prašoma 24 val. iki
atvykimo atlikti greitąjį Antigen/Rapid testą ir
dalyvauti tik tuo atveju, jei rezultatai yra neigiami
(pasitikėjimo sistema). Visi, kuriems šis
protokolas yra nepatogus, raginami dalyvauti
nuotoliniu būdu per Zoom.
Dalyvausiu 2022 m. lapkričio 12 d. narių
susirinkime asmeniškai Maironio Parke.
Noriu tapti „Camp Neringa, Inc.“ balsuojančiu nariu.
Suprantu, kad narystės mokestis yra $100 su $20
metiniu narystės atnaujinimo mokesčiu. Sutinku
atsakingai puoselėti Neringoje krikščioniškas vertybes,
lietuvių kultūrinį identitetą ir asmens ugdymą pagal
„Camp Neringa, Inc.“ įstatus ir užtikrinti šios
organizacijos gyvavimą ateinančioms kartoms.

NARIO PARAŠAS

___________________________
DATA
Užpildytą anketą ir $100 čekį, išrašytą „Camp
Neringa, Inc.” vardu, siųskite šiuo adresu:
Camp Neringa, Inc., c/o Viktorija Galkutė
400 Commodore Dr., Apt. 302
Plantation, FL 33325

Siunčiu papildomą $________ auką. Ačiū!!!

