Deklaracja Członkowska
Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka z siedzibą
w Koninie, ul Plac Zamkowy 3/9 nr KRS 0000519357 w charakterze

członka zwyczajnego
Oświadczam, Ŝe znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie.
Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności
Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał władz,
a nadto strzec godności Członka Stowarzyszenia.
Jednocześnie wyraŜam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,)w celach związanych z działalnością statutową
Stowarzyszenia.Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.
Przed przyjęciem do stowarzyszenia naleŜy uiścić opłatę wpisową w wysokości 25 zł na
konto bankowe 38 1750 0012 0000 0000 3626 2869

INSTRUKCJA:
1. W przypadku wypełniania deklaracji odręcznie, naleŜy wypełnić ją drukowanymi literami.
2. Deklarację naleŜy drukować DWUSTRONNIE, moŜna wypełniać komputerowo.
3. Wszystkie pola formularza są obowiązkowe.

1. Imię i nazwisko: .................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego / PESEL / (niepełnoletni tylko PESEL):

....................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania: ...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny jeśli inny niŜ zamieszkania: ...........................................................................
................................................................................................................................................................
3. Telefon: ..............................................................................................................................................
4. E-mail: ...............................................................................................................................................
5. Wykształcenie: ...................................................................................................................................
6. Status rodzinny: ..................................................................................................................................
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7. Dzieci
Lp.

rocznik

płeć

czy jest kontakt z dzieckiem, kto sprawuje opiekę

1.
2.
3.
4.

8. Zainteresowania i umiejętności, które mogą być wykorzystane w ramach Stowarzyszenia

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

W przypadku zmiany danych podanych w niniejszej deklaracji zobowiązuję się powiadomić
niezwłocznie Zarząd Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka. Oryginał podpisanej Deklaracji naleŜy
przekazać Zarządowi Stowarzyszenia.

_________________
Miejscowość

___________

_________________

data

podpis

poniŜsze wypełnia zarząd

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka nr …......... z dnia ………………....
Pan/Pani/ .....................................................................................................................
został(a) przyjęty(a) w poczet Członka Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka w charakterze Członka
Zwyczajnego / Wspierającego / Honorowego.

….............................., dn. ………………………

…..................................

…...................................

…..................................

Podpis Członka Zarządu

Podpis Członka Zarządu

Podpis Członka Zarządu
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