Deklaracja członkowska
Ja, niżej podpisany(a) …………………………………...……………………………………………
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
w charakterze członka:
- zwyczajnego

-

- wspierającego

-

właściwe zakreślić

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie
zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek członkowskich, aktywnego
uczestnictwa w działalności Towarzystwa i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec
godności członka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Jednocześnie na podstawie § 11 ust. 2 Statutu, oświadczam, że:
1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony(a) praw publicznych,
2) nie jestem zrzeszony(a) w innej organizacji lub fundacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

............................................................
(Miejscowość, dnia)

..........................................
(własnoręczny podpis)

Po przyjęciu do Towarzystwa, członek zobowiązany jest, w terminie 14 dni, uiścić wpisowe oraz składkę członkowską w
wysokości zgodnej z uchwałą Zarządu Głównego TOZ.

Dane osobowe/firmy: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)
1

Nazwisko i imiona/nazwa firmy : ...............................................................................................................
2

Forma prawna firmy, REGON .................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ..........................................................................................................................
Obywatelstwo ...........................................................................................................................................
1

Adres zamieszkania/siedziby : ..................................................................................................................
Wykształcenie ...........................................................................................................................................
Nazwa stowarzyszeń, do których należy i pełnione w nich funkcje ..........................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................
Jednocześnie, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

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

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

(Miejscowość, dnia)

(własnoręczny podpis)

Uchwałą Zarządu Oddziału w ............................... Nr ................... z dnia ...........................… został(a)
przyjęty(a) w poczet członków Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, w charakterze członka
zwyczajnego/wspierającego

1

Nr legitymacji członkowskiej ..............................

...............................................
(podpis sekretarza Zarządu Oddziału)
1
2

niewłaściwe skreślić
wypełnia firma w charakterze członka wspierającego

