DEKLARACJACZŁONKOWSKASTOWARZYSZENIA„OBYWATELMAGŁOS”
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia „Obywatel ma głos” z
siedzibąwSulechowie,wcharakterze:
1. Członkawspierającego
Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się ze statutem stowarzyszenia, a także znane są mi jego
cele, aktywność, zadania i podjęte inicjatywy. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień
zawartych w statucie oraz aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia, regularnego
uiszczania składek członkowskich i sumiennego wypełniania uchwał władz stowarzyszenia. Ponadto,
zobowiązujesiędbaćoposzanowanieprawaigodnościczłowieka.
.......................................................................
(Własnoręcznypodpiswrazzdatąimiejscowością)
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Stowarzyszenie Obywatel ma głos zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z póź. zm.), w celach związanych z działalnością statutową
Stowarzyszenia.
Przysługujemiprawowgląduwtedane,
ichpoprawianielubuzupełnianie.
.......................................................................
(Własnoręcznypodpiswrazzdatąimiejscowością)
OPCJONALNIE
Wraz z przyjęciem do Stowarzyszenia, jako członek wspierający wyrażam zgodę na
opublikowanie mojego wizerunku, imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji (np. Dyrektor Banku X,
WłaścicielprzedsiębiorstwaX)nastronieinternetowejStowarzyszenia.
……………………………………
(Własnoręcznypodpiswrazzdatąimiejscowością)
Wraz z przyjęciem do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest opłacać regularnie składkę
członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa (O czym mowa w statucie, tj. rozdział 3 punkt
22 podpunkt b) zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia (O
czymmowa
wuchwalenr9/2017zdnia
5.10.2017r.)
Daneosobowe:
Imięinazwisko:
Dataimiejsceurodzenia:
Numerpesel:
Adreszamieszkania:
Telefonkontaktowy/adrese-mail:

INFORMACJADLAPRZYSZŁEGOCZŁONKAWSPIERAJĄCEGO

1. Deklaracjęnależywypełnićwłasnoręcznie.
2. We wskazanych miejscach należy złożyć własnoręczny, czytelny podpis wraz z datą jego
dokonaniaiwskazaniemmiejscowości.
3. W rubrykach dotyczących danych osobowych, prosimy o wypełnienie ich drukowanymi
literami.
4. W przypadku zgody, o której mowa pod nagłówkiem „OPCJONALNIE”, w razie chęci jej
wyrażenia należy złożyć pod oświadczeniem własnoręczny, czytelny podpis wraz z datą jego
dokonania i wskazaniem miejscowości. W razie braku zgody, prosimy pozostawić to miejsce
puste.
5. W razie nieczytelnego wypełnienia deklaracji, Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość
pozostawieniajejbezrozpatrzenia.
6. Przyjęcie kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały
podjętejprzezZarządStowarzyszenia.
7. Wraz z chwilą podjęcia uchwały, osoba, która została przyjęta na członka wspierającego
zostanieotympoinformowanadrogąelektroniczną.
8. Nowoprzyjęty członek wspierający obowiązany jest uiścić składkę członkowską, o której
mowa w uchwale nr 9/2017 z dnia 05.10.2017 r.., wynoszącą 50 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych)narachunekbankowyStowarzyszenia:
18253000082046102025960001NestBank
-tytułemprzelewu:„Rocznaskładkaczłonkowska–ImięiNazwisko”.
9. Możliwe jest uiszczenie składki członkowskiej w formie dwóch rat, wynoszących 25 zł
(słownie:dwadzieściapięćzłotych)wciąguroku.
10. Członek wspierający może jednocześnie wpłacić składkę członkowską oraz dobrowolną
darowiznę na rzecz Stowarzyszenia. Wówczas wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy
Stowarzyszenia:
18253000082046102025960001
Nest Bank - tytułem przelewu: „Dobrowolna darowizna na rzecz stowarzyszenia – Imię i
Nazwisko”.

