
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA*  
  

Ja, niżej podpisany(a), ………………………….………………………….… proszę o przyjęcie 
mnie w poczet członków Stowarzyszenia „Miechowicka Grupa Biegowa”.  

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele oraz zadania 
Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego 
uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz wypełniania uchwał władz 
Stowarzyszenia.  

Oświadczam również, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
nie jestem pozbawiony(a) praw publicznych.  

Deklaruję opłacanie na rzecz Stowarzyszenia wpisowego i składek wysokości:  
• wpisowe w wysokości: 50,- zł  
• składka miesięczna w wysokości: 10,- zł  
• tryb opłacania składek: półroczny „z góry” (styczeń oraz lipiec roku 

kalendarzowego)  
  

Bytom, dnia ……………………………….            Podpis: ………………………..……………….  

  

Dane osobowe:  
  

Nazwisko i imię ................................................................................................................................  

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

Obywatelstwo: ..................................................................................................................................  

Miejsce zamieszkania: ...................................................................................................................  

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

Dowód osobisty: ..............................................................................................................................  

Email: ................................................................................................................................................... 

Telefon: ...............................................................................................................................................  

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia posiadam rekomendację dwóch aktualnych 
jego członków: 

1.   …………………………………………………………………………………. 

2.   …………………………………………………………………………………. 

* jeden wypełniony egzemplarz deklaracji należy przekazać dowolnemu członkowi Zarządu, lub wysłać 
na adres Stowarzyszenia 
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