............................................, dnia 10 kwietnia 2012

Deklaracja przystąpienia do

Towarzystwa Obenautów Polskich
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Towarzystwa Obenautów Polskich jako³:
 Członka Zwyczajnego
 Członka Wspierającego
 Wolontariusza
Chcę przystąpić do stowarzyszenia ponieważ .......................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Oświadczam, że znam postanowienia statutu, cel oraz zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do
ich przestrzegania oraz aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia. Zadania z tym
związane będę wykonywał sumiennie i z godnością.
Stosownie do art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr
133 poz. 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na używanie i przetwarzanie moich danych osobowych
wyłącznie do celów statutowych Stowarzyszenia.
Dane osobowe:
1. Imię i Nazwisko ..............................................................................................................................................
2. Firma (tylko dla członków wspierających) .. ...................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................................
4. Obywatelstwo ................................................................................................................................................
5. Adres: .............................................................................................................................................................
6. Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………...
7. Email: ...........................................................................................................................................................
8. Dowód osobisty: seria ....................... nr ................................... wydany przez ...........................................
9. PESEL ............................................................................................................................................................
10. NIP/REGON (tylko dla członków wspierających) .......................................................................................
11. Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………

......................................................
(podpis kandydata)
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Informacja
1. Rodzaj członkowstwa:
a) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną
deklarację zawierającą rekomendację jednego członka Stowarzyszenia.
b) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
c) Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce bezinteresownie, bezpłatnie i dobrowolnie
poświęcić trochę swojego wolnego czasu innym. Nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona
potrzebna.
2. Składki:
a) Wysokość rocznej składki członkowskiej na rzecz Towarzystwa Obenautów Polskich
wynosi 60 zł
b) Wysokość wpisowego wynosi 20 zł. płatne jednorazowo.
c) Wolontariusze są zwolnieni ze składek.
Opłaty proszę kierować na konto Stowarzyszenia, które zostanie podane do wiadomości po
dokonaniu niezbędnych formalności związanych z założeniem konta.
3. We właściwym polu proszę zaznaczyć znakiem x

4. Statut Towarzystwa Obenautów Polskich jest do pobrania ze strony:
http://www.obemania.pl/aktiv/Stowarzyszenie/DOKUMENTY/Statut_TOP.pdf
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Wypełnia Zarząd Towarzystwa.
Bielsko-Biała, dnia ____________________

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr __________ z dnia ______________________________
Pan / Pani ___________________________________________________________________
został(a) przyjęty(a) w poczet członków Towarzystwa Obenautów Polskich w charakterze:
 Członka Zwyczajnego
 Członka Wspierającego
 Wolontariusza
Podpisy członków Zarządu:
1. ...................................................................................................................................... ......
2. ...................................................................................................................................... ......
3. ...................................................................................................................................... ......
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