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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Ja, niżej podpisany(a)  .................................................................................................................  

za mieszkały (a) w ......................................................................................................................  

gmina ..............................  ur. dnia  ...................................    w ....................................................  

PESEL .......................................................  NIP ...............................................  Płeć: □ K □ M 

imiona rodziców .........................................................................................................................  

tel. dom ............................... tel. kom ....................................... tel. służb .....................................  

mail  ...........................................................................................  imieniny .................................. 

zawód wyuczony / zawód wykonywany, ewentualnie kierunek studiów: 

Deklaruję   chęć   wstąpienia   do   Stowarzyszenia   „Lokalna   Grupa   Działania   -
Przymierze Jeziorsko". 

Oświadczam, że znany jest mi Statut Stowarzyszenia, którego zapisów zobowiązuję się 
przestrzegać. Oświadczam, że w świetle ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z p. zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, 
przetwarzanie i publikowanie dla celów związanych z działalnością Stowarzyszenia moich 
danych osobowych. 

Oświadczam, że jestem przedstawicielem następującego sektora (zaznaczyć „x”):  

1. Publicznego   □ 

2. Gospodarczego □ 

3. Społecznego  □ 

4. Mieszkaniec  □ 

Deklaruję działanie na rzecz Stowarzyszenia w zakresie [np. prowadzenie wykładów, 
warsztatów na określony temat, udział w organizacji imprez, tłumaczenia (ang., niem., fr., 
hiszp., wł., inne), pisanie artykułów, nocowanie gości, opieka nad gośćmi, transport, 
projektowanie/druk/ksero/dystrybucja materiałów reklamowych, prowadzenie strony 
internetowej, fotografia, video filmowanie, nagrywanie i kopiowanie materiałów, 
nagłośnienie imprez, obsługa dźwiękowa/akustyczna/oświetleniowa, multimedia, prezentacje, 
grafika, plakaty, PR (współpraca z mediami, serwisami internetowymi, organizacjami o 
podobnym lub zbliżonym charakterze, urzędami, etc), konsultacje księgowe, konsultacje 
prawne, konsultacje informatyczne, konsultacje historyczno-etnograficzne, konsultacje z 
ochrony środowiska, konsultacje ekonomiczne, inne konsultacje, użyczenie sali/lokalu na 
warsztaty/szkolenia, wyszukiwanie sponsorów, inne]: 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

…………………………………. 
                     (podpis i data) 
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OSOBA WPROWADZAJĄCA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana* ……………………………………………. rekomenduję 

Pana/Panią* …………………………............. na członka zwyczajnego / wspierającego / 

honorowego*.  

Jednocześnie oświadczam, iż jestem członkiem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – 

Przymierze Jeziorsko” co najmniej 2 lata. 

 

 

                                                                                                 ….……………………………. 
                                                                                                               Data i podpis osoby  

                                                                                                                                                       wprowadzającej 

 

OPINIA ZARZĄDU 

 

W dniu …………………………. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Pan/Pani* 

……………………………… został/została* przyjęta/nieprzyjęta* do grona członków 

zwyczajnych/wspierających/honorowych* na podstawie Uchwały nr ……………… . 

 

 

                                                                                               ….……………………………. 
                                                                                                                                                    Data i podpis  

                                                                                                                                           Prezesa lub Wiceprezesa 

    

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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