
 

 

 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

1. Imię  2. Nazwisko 

3. Miejsce zamieszkania – miasto 4. Miejsce zamieszkania – kod pocztowy 5. Miejsce zamieszkania –  ulica 

 
6. Miejsce zamieszkania – numer domu 

 

7. Miejsce zamieszkania – numer lokalu 

 

8. Telefon kontaktowy - stacjonarny 

 
9. Telefon kontaktowy – komórkowy 10. Nazwa firmy 

 

11. Adres email 

 

12. Strona www 

 
13. Adres firmy – ulica, nr 14. Adres firmy – kod 15. Adres firmy – miejscowość 16. Stanowisko 

17. Oświadczenie wnioskodawcy 
a) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych 
b) zapoznałem (-am) się z treścią statutu stowarzyszenia „Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny”, podzielam cele 
statutowe stowarzyszenia i deklaruję chęć uczestnictwa w ich realizacji 
c) deklaruję wstąpienie do stowarzyszenia „Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny” w charakterze członka zwyczajnego 
d) posiadam rekomendację co najmniej 3 członków stowarzyszenia „Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny" lub jestem 
wskazany przez członka wspierającego jako jego przedstawiciel 
e) przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z § 17 pkt. 2 statutu WKT ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do 
stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały 
f) deklaruję płacić roczną składkę członkowską uchwaloną przez władze stowarzyszenia w wysokości 200 zł  
W przypadku przyjęcia w poczet członków po 30 czerwca danego roku wysokość 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  
g) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie 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.) 
h) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Sekretarza Zarządu o zmianach teleadresowych 
17. Data złożenia deklaracji 

 

18. Podpis wnioskodawcy (czytelny) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

REKOMENDACJA 
 

Dla Pana/Pani …………………………………………………………………...................... 

 

19. Rekomendacja członków stowarzyszenia „Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny” 

My niżej podpisani członkowie stowarzyszenia „Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny” rekomendujemy przyjęcie wnioskodawcy do stowarzyszenia 
„Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny”. 

20. Rekomendujący 1 – imię i nazwisko 

 

21. Rekomendujący 1 - czytelny podpis 

 

22. Rekomendujący 2 – imię i nazwisko 

       

23. Rekomendujący 2 - czytelny podpis 

 

24. Rekomendujący 3 – imię i nazwisko 25. Rekomendujący 3 - czytelny podpis 

 

 

 


