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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA** 

Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć przystąpienia do Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-

Biała. 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony/a praw 

publicznych. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała, 

akceptuję jego treść i zobowiązuję się przestrzegać jego przepisów. 
 

Zobowiązuję się do wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia, a w szczególności: 

▪ propagowania celów Stowarzyszenia i aktywnego uczestnictwa w ich realizacji; 
▪ przestrzegania postanowień Statutu i uchwał podejmowanych przez Władze 

Stowarzyszenia; 
▪ opłacania składek członkowskich; 
▪ brania udziału w Walnych Zebraniach Członków. 

 

Imię i nazwisko (w przypadku mieszkańca)                    
lub 
Pełna nazwa podmiotu/instytucji 
 

 

Imię, nazwisko oraz funkcja osoby 
reprezentującej podmiot/instytucję (jeśli dotyczy) 

 

NIP (jeśli dotyczy) 
 

PESEL 
 

Adres zamieszkania członka/reprezentanta 
 

Adres siedziby podmiotu/instytucji (jeśli dotyczy) 
 

Numer telefonu kontaktowego 
 

Adres e-mail  

Reprezentowany sektor (społeczny, 
gospodarczy, publiczny*) 

 

*należy wpisać obok wybrany sektor 
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Oświadczam, że podaję powyższe dane osobowe dobrowolnie oraz że wyrażam zgodę na ich 

przetwarzanie na potrzeby realizacji celów statutowych Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-

Biała, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1182 z późn. zm.). 

     

Data i miejscowość  Podpis 

**Do niniejszej deklaracji należy dołączyć rekomendację, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Statutu Pogórzańskiego 

Stowarzyszenia Dunajec-Biała. 

 

WYPEŁNIA ZARZĄD POGÓRZAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA DUNAJEC-BIAŁA 

 

Decyzją Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała z dnia …..………………..osoba składająca 

deklarację członkowską została przyjęta w poczet Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-

Biała. 

 

         

 

Podpis 
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