
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
KASZUBSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO„MÒRÉNKA 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Kaszubskiego Związku Wędkarskiego „Mòrénka” 

z siedzibą w Nowej Karczmie, ul. Gdańska 6 w charakterze: 

1. Członka zwyczajnego -  
2. Członka wspierającego -  
3. Członka kandydata -  
      (X zaznaczyć odpowiednie) 
 

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Związku ujęte w jego statucie. 
Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Związku, 
regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec 
godności Członka Związku. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Stowarzyszenie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych / Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmian. / w celach związanych z działalnością 
statutową Związku. 
Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie. 

Posiadam kartę wędkarską Nr.....................................................wydaną dnia........................................................... przez 

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

 
                                                                                              dn. . ...................................................................................................... 
                                                                                                                     (data i własnoręczny podpis) 
 

Po przyjęciu do Stowarzyszenia członek, zobowiązany jest regularnie opłacać składkę 
członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa. 
 

Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami) 
 

1. Nazwisko i imiona:..................................................................................................................................................................................... 

2.Nazwa firmy(wspierający) ............................................................................................................................................................................. 

3.NIP (wspierający) : - - -  

3. Imiona rodziców: ........................................................................................................................................................................................ 

4. Data i miejsce urodzenia:...................................................................................................................................................................... 

5. Adres zamieszkania: ................................................................................................................................................................................ 

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

6. Seria i numer dowodu osobistego................................................................................................................................................. 

7. PESEL:  
8. Telefon...................................................................... 9. e-mail: .................................................................................................................. 

Podpisy członków rekomendujących: 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 
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Uchwałą Nr………….…..Zarządu Związku 

z dnia…………………………... 

 

 

 

Pan/Pani................................................................................................................................................................został(a) przyjęty(a) 

w poczet Członków Kaszubskiego Związku Wędkarskiego „Mòrénka” 

w charakterze Członka Zwyczajnego/Wspierającego/Uczestnika. 

 

 

Nowa Karczma, dnia ……………………………………………………………………………………………..………….………………………… 

 

 

……………………………………….………..………………                                          ………………………………………………..………..…..………. 

     Sekretarz (lub członek Zarządu)                                                     Prezes (lub wiceprezes) 

 

 

 

1. Uwaga! Deklarację proszę złożyć u Sekretarza Kazimierza Kościelskiego (tel. 601 303 997) 

lub Skarbnika Patryka Urbana (tel. 881 486 765 

2. We właściwym polu proszę zaznaczyć znakiem x, jaki status Członka Pani/Pan wybiera. 

       Można wybrać tylko jedną opcję. 

Członek zwyczajny – to osoba fizyczna. 

Członek wspierający – to osoba prawna lub fizyczna, posiadająca jedynie głos doradczy. 

Członek kandydat – to osoba niepełnoletnia, posiadająca zgodę przedstawicieli 

ustawowych. 

3. Dane firmy wypełnia tylko Członek wspierający. 

4. Niewłaściwe skreślić 
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