DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
DLA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH

1. Pełna nazwa zgłaszanego podmiotu.

2. Nr ewidencyjny (KRS, EDG, inny…).

3. Adres siedziby (miejscowość, kod pocztowy, ulica).

4. Średnia liczba pracowników w minionym roku
obrachunkowym.

5. Adres strony www.

6. Dane wnioskodawcy:
7. Dane osoby kontaktowej (jeśli inna niż wnioskodawca):
Imię i nazwisko:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Stanowisko:
Telefon:
Telefon:
E-mail:
E-mail:
8. Wąska specjalizacja zgłaszanego podmiotu (maksymalnie 3 kierunki):
A)
B)
C)

9. Oświadczenia i zobowiązania
a) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych,
b) posiadam prawo do składania oświadczeń i podejmowania wiążących decyzji w imieniu podmiotu wymienionego w
pkt. 1 niniejszej deklaracji,
c) zapoznałem (-am) się z treścią statutu stowarzyszenia „Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny”,
d) podmiot wymieniony w pkt.1 niniejszej deklaracji podziela cele statutowe stowarzyszenia i deklaruje chęć
uczestnictwa w ich realizacji,
e) deklaruję wstąpienie podmiotu wymienionego w pkt. 1 niniejszej deklaracji do stowarzyszenia „Wielkopolski
Klaster Teleinformatyczny” w charakterze członka wspierającego,
f) podmiot wymieniony w pkt.1 niniejszej deklaracji prowadzi działalność w zakresie teleinformatyki lub pokrewnej,
bądź jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców,
g) przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z § 17 pkt. 2 statutu WKT ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do
stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały,
h) w imieniu podmiotu wymienionego w pkt.1 niniejszej deklaracji deklaruję wnosić roczną składkę członkowską w
wysokości nie mniejszej niż

…………..

zł ,

W przypadku przyjęcia w poczet członków po 30 czerwca danego roku wysokość deklarowanej składki ulega
zmniejszeniu o połowę. Składkę należy wpłacić w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet
członków na konto: Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. I Oddział w Poznaniu Nr rachunku: 14 1610 1133 0083
1910 2000 0001
i) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez WKT moich danych osobowych zawartych w niniejszym
wniosku na potrzeby realizacji celów statutowych stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Zostałem poinformowany o możliwości wglądu i
zmiany podanych danych.
j) zobowiązuję się do przesłania na adres WKT kopii dokumentów rejestracyjnych (wpis do ewidencji/rejestru, regon,
NIP) podmiotu wymienionego w pkt.1 niniejszej deklaracji w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu w
poczet WKT,
k) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Sekretarza Zarządu WKT o zmianach teleadresowych.
10. Data i miejsce złożenia deklaracji.

11. Pieczęć i czytelny podpis wnioskodawcy.

