#1
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining

Alulírott Kiss Istvan . az Kiss AE Istvan I F(csaladi valalkozas) vállalkozás vezetője vagyok, amely
(többek között) kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen
ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom:
Romania Maros megye ,Balavasar 2 szam.
Név KISS ISTVAN
(nyomtatva)

#2
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining
Alulírott Süle Ervin az Süle Ervin E.V. vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek között)
kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen
ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom: 8500
Pápa, Huszár ltp.4 Tel.: 30-994-5349 e-mail:kurti.sule@gmail.com
Név Süle Ervin

#3

#4

#5
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining
Alulírott
Belteki Róbert
az Roberts-Kalács Kft
vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek között) kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet
(különösen ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát.
Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács Szaktestülethez,
egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék.
A jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat.
Postai címem:
1152 Budapest, Cserba Elemér u. 31sz. 4lak.
és telefonszámom: +36 20 282 5443
Név
Belteki Róbert
(nyomtatva)

#6

Belepesi nyilatkozat

Alulirott Egervary Gyorgy canadaban a Gateaux-Cheemines, Gyuri's
kurtos kalacs vezetoje vagyok.
Elolvastam es megertettem a HKT leirasban foglaltakat. Termekeink
megfelelnek a leiras kovetelmenyeinek. Teljesiteni fogjuk a vevokkel
szembeni tejekoztatasi kotelezettsetgeimet (kulonosen ami a sutemeny
valtozatanak es osszetevoinek feltunteteset illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetkozi Kurtoskalacs Szaktestulet - Civil
Tarsasag Alapito Iratat es Szabalyzatat. Anyagi kotelezettsegek nelkul
csatlakoznek a nemzetkozi Kurtoskalacs Szaktestulethez, egy evre.
Szeretnek jogot szerezni a logo hasznalatara es egy regisztracios
szamot is igenyelnek. A jovoben kapni szeretnem a nyomtatott
tajekoztato anyagokat.
Postai cimem: 446. rue Pilon Vaudreuil-Dorion (QUEBEC) CANADA
J7V 9K9
TELEFONSZAMOM: 514 729 9474 (haziszam)
514 655 9474 (mobil)
Koszonettel es tisztelettel
Egervary Gyorgy
canada

#7
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining
Alulírott Dimény Árpád a “Dimény” kft. vezetője vagyok, amely (többek között) kürtőskalács
előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen
ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem 527036 és
telefonszámom:0722386915.
Név
DIMÉNY ÁRPÁD

#8
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining

Alulírot Peter Máté vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek között) kürtőskalács előállításával
foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet
(különösen ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom: Peter
Máté Slunečná 789, 69621 Prušánky CZ tel. 00421 775436872
Név Peter Máté
(nyomtatva)

#9
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining

Alulírott Koplar Richard. A KOPLAR Gastronomische Dienstleistungen vállalkozás vezetője
vagyok, amely (többek között) kürtőskalács előállításával,Kürtöskalács sütö berendezések
gyártásával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet
(különösen ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom: ZZZ.
Név,Cím:
Koplar Richard
Andechsstr 7
D-82211
Herrsching am Ammersee
0049 8152 982 943
0049 173 187 7164
rkoplar@baumstriezel-koplar.de
www.koplar.de

----------------------------------------------------------------------------------Saját régióm (Magyarország, Erdély, Nemzetközi)
My region (Hungary, Transylvania, International)

Írja be a megfelelőt!
Write the appropriate!
International

#10
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining
Alulírott Tom Krausz az Tom’s Chimney Cake & Langosh (New Zealand) vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek
között) kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás követelményeinek.
Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen ami a sütemény változatának és
összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát és Szabályzatát.
Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A jövőben kapni szeretném
a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom: 10. Maclaren st. Maymorn, Upper Hutt, Wellington,
New Zealand 5018
Név: Tom Krausz

#11
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining
Alulírott Sághegyi Katalin a Királylány büfé vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek között)
kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen
ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom: ZZZ.
Név: Sághegyi Katalin
(nyomtatva)

#12
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining
Alulírott Jónás Bálint az Csíki-Kürtős ( Jónás Bálint e.v.) vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek
között) kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen
ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem: 2619 Legénd Petőfi S. út
129 és telefonszámom: 06-30-596-7503.
Jónás Bálint

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, the undersigned, Jónás Bálint am the manager of the enterprise Csíki-Kürtős. Our company
specializes in manufacturing Kurtosh Kalach (amongst others).
I read and understood the TSG specification. Our products meet the requirements included in
this document. We will inform the customers accordingly (particularly specifying the variant and the
ingredients of the product).
Also I read the Founding Document and Regulations of the International Kurtosh Kalach Trade
Corporation - Civil Organization. I would like to join this union for the next year, without any financial
obligation.
I would like to obtain a registration number and the right of common to the logo. I would like to
receive printed information material. My postal address 2619 Legénd Petőfi S. út 129 and phone
number is: 06-30-596-7503.
Jónás Bálint

#14

Belépési nyilatkozat
Letter of Joining

Alulírott Katona Máté, az Euromarket II. Bt. (Naphold Kürtőskalács) vállalkozás vezetője vagyok,
amely (többek között) kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen ami a
sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék.
A jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom:
Magyarország, 2347 Bugyi, Teleki utca 41.
+36 70 287 64 50
Katona Máté
------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, the undersigned, Katona Máté, am the manager of the enterprise Euromarket II. Bt. (Naphold
Kürtőskalács). Our company specializes in manufacturing Kurtosh Kalach (amongst others).
I read and understood the TSG specification. Our products meet the requirements included in this
document. We will inform the customers accordingly (particularly specifying the variant and the ingredients of the product).
Also I read the Founding Document and Regulations of the International Kurtosh Kalach Trade Corporation - Civil Organization. I would like to join this union for the next year, without any financial obligation.
I would like to obtain a registration number and the right of common to the logo. I would like to receive
printed information material. My postal address and phone number is:
Hungary, 2347 Bugyi, Teleki str. 41.
+36 70 287 64 50
Signed,
Katona Máté

Belépési nyilatkozat Alulirott Sánta Elemér a Santa Elemer I.I. vállalkoz...

1/1

#15

Tárgy: Belépési nyilatkozat Alulirott Sánta Elemér a Santa Elemer I.I. vállalkozás vezetője
,amely többek között kürtőskalács előállitásával foglalkozik.Elolvastam és megértettem a HKT
leirásban foglaltakat.Termékeink megfelelnek a leirás követelményeinek. Teljesiteni fogjuk a
vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeinket (különösen ami a sütemény változatának
és összetevőinek feltüntetését illeti ) Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestület - Civil Társaság Alapito Iratát és Szabályzatát
Feladó: Parázska Kürtőskalács <parazskakurtos@gmail.com>
Dátum: 2014.01.24. 19:36
Címzett: vszhuba@gmail.com

Anyagi kötelezettségek nélkül Csatlakoznék a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestülethez, egy
évre. Szeretnék jogot szerezni a logo használatára,ésegy regisztrácios számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztato anyagokat. Postai cimem : Sánta Elemér ,
Csikszereda , Nársisz utca 4/c/4 Románia , Hargita megye . Telefonszámom + 40 0743651479
Sánta Elemér

2014.01.30. 9:44

#16
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining

Alulírott Dezso Karoly Balint. az Karoly Comserv SRL. vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek
között) kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen
ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom: 00 40
744241498.
Név Dezso Karoly Balint
(nyomtatva)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, the undersigned, Dezso Karoly Balint., am the manager of the enterprise Karoly Comserv SRL. Our
company specializes in manufacturing Kurtosh Kalach (amongst others).
I read and understood the TSG specification. Our products meet the requirements included in
this document. We will inform the customers accordingly (particularly specifying the variant and the
ingredients of the product).
Also I read the Founding Document and Regulations of the International Kurtosh Kalach Trade
Corporation - Civil Organization. I would like to join this union for the next year, without any financial
obligation.
I would like to obtain a registration number and the right of common to the logo. I would like to
receive printed information material. My postal address and phone number is: 0040744241498.
Signed, Dezso Karoly Balint
(print name)

#17
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining
Alulírott Horvath Levente Zsolt a S.C. Paradicsom S.R.L vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek
között) kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen
ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszám . 405200
Dej Str.Somcutului Nr.127 , Jud Cluj, Tel 0040745514499
Név Horvath Levente Zsolt
(nyomtatva)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, the undersigned, Horvath Levente Zsolt , am the manager of the enterprise S.C. Paradicsom S.R.L
Our company specializes in manufacturing Kurtosh Kalach (amongst others).
I read and understood the TSG specification. Our products meet the requirements included in
this document. We will inform the customers accordingly (particularly specifying the variant and the
ingredients of the product).
Also I read the Founding Document and Regulations of the International Kurtosh Kalach Trade
Corporation - Civil Organization. I would like to join this union for the next year, without any financial
obligation.
I would like to obtain a registration number and the right of common to the logo. I would like to
receive printed information material. My postal address and phone number is: 405200 Dej
Str.Somcutului Nr.127 , Jud Cluj, Tel 0040745514499
Signed, Horvath Levente Zsolt
(print name)

#18
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining
Alulírott Márton András. az Majett-Coz vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek között)
kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen
ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom:
Gyertyánffy Jónás utca 16/B, 535800 Szentegyháza, Hargita megye, Románia, telefon:
(+4) 0742076602
Név
Márton András

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, the undersigned, Márton András, am the manager of the enterprise Majett-Coz. Our company
specializes in manufacturing Kurtosh Kalach (amongst others).
I read and understood the TSG specification. Our products meet the requirements included in
this document. We will inform the customers accordingly (particularly specifying the variant and the
ingredients of the product).
Also I read the Founding Document and Regulations of the International Kurtosh Kalach Trade
Corporation - Civil Organization. I would like to join this union for the next year, without any financial
obligation.
I would like to obtain a registration number and the right of common to the logo. I would like to
receive printed information material. My postal address and phone number is: Gyertyánffy Jónás street
16/B, 535800 Vlahita city , Hargita country, Romania, telephone number:
(+4) 0742076602
Signed,
Márton András

#19

#20

#21

#22
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining
Alulírott Bartosz Różycki. az PORTVEST. vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek között)
kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen
ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom:
PORTVEST, ul. 29 listopada 3/15, 00-465 Warsaw Poland, VAT No: 5252082081, Phone:664579866
Név

----------------------------------------------------------------------------------I, the undersigned, Bartosz Rózycki am the manager of the enterprise PORTVEST. Our company
specializes in manufacturing Kurtosh Kalach (amongst others).
I read and understood the TSG specification. Our products meet the requirements included in
this document. We will inform the customers accordingly (particularly specifying the variant and the
ingredients of the product).
Also I read the Founding Document and Regulations of the International Kurtosh Kalach Trade
Corporation - Civil Organization. I would like to join this union for the next year, without any financial
obligation.
I would like to obtain a registration number and the right of common to the logo. I would like to
receive printed information material. My postal address and phone number is: PORTVEST, ul. 29
listopada 3/15, 00-465 Warsaw Poland, VAT No: 5252082081, Phone:664579866
Signed,

#23
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining

Alulírott Marosi Kürtőskalács kft ,Radu Florin a vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek között)
kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet
(különösen ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom:
0036-702968095 2142 Nagytarcsa Szent Laszlo ut 12 ,Web www.marosikutroskalacs.hu
Név: Radu Florin
(nyomtatva)

----------------------------------------------------------------------------------I, the undersigned, Radu Florin, am the manager of the enterprise Marosi Kürtoskalács KFt. Our
company specializes in manufacturing Kurtosh Kalach (amongst others).
I read and understood the TSG specification. Our products meet the requirements included
in this document. We will inform the customers accordingly (particularly specifying the variant and
the ingredients of the product).
Also I read the Founding Document and Regulations of the International Kurtosh Kalach
Trade Corporation - Civil Organization. I would like to join this union for the next year, without any
financial obligation.
I would like to obtain a registration number and the right of common to the logo. I would like
to receive printed information material. My postal address and phone number is: 2142
Nagytarcsa.Szent Laszlo ut 12
Signed, Radu Florin
(print name)

#24
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining

Alulírott Csurulya Jozsef az csaladi vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek
között) kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink
megfelelnek a leírás követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni
tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen ami a sütemény változatának és
összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság
Alapító Iratát és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a
nemzetközi Kürtőskalács Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is
igényelnék. A jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai
címem
és
telefonszámom:
Kézdiszárazpatak,239
szám.Kovászna
megye
527153.tel:0267346044
Név
CSURULYA JOZSEF

#25
Belépési nyilatkozat
Letter of Joining
Alulírott Kamarás Zoltán. Az Proarts SARL vállalkozás vezetője vagyok, amely (többek között)
kürtőskalács előállításával foglalkozik.
Elolvasttam és megértettem a HKT leírásban foglaltakat. Termékeink megfelelnek a leírás
követelményeinek. Teljesíteni fogjuk a vevőkkel szembeni tájékoztatási kötelezettségeimet (különösen
ami a sütemény változatának és összetevőinek feltüntetését illeti).
Ugyancsak elolvastam a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság Alapító Iratát
és Szabályzatát. Anyagi kötelezettségek nélkül csatlakoznék a nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestülethez, egy évre.
Szeretnék jogot szerezni a logo használatára, és egy regisztrációs számot is igényelnék. A
jövőben kapni szeretném a nyomtatott tájékoztató anyagokat. Postai címem és telefonszámom:
19 ch des Voirets
1228 Plan-les-Ouates
Switzerland
+41786800442
Név

Kamarás Zoltán

