
   
 

   
 

Deklaracja członkowska 

Ja, niżej podpisany(a), proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia LKS Igloopol Dębica. Oświadczam, 

że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich 

przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia, sumiennego wypełniania uchwał władz oraz 

opłacania składek członkowskich. 

Moje dane osobowe: 

Nazwisko: …………………………………………………………............. 

Imię/Imiona: ………………………………………………………........... 

PESEL:            

 

Obywatelstwo: …............................................................... 

Powiat miejsca zamieszkania: …........................................ 

Województwo: …............................................................... 

Numer telefonu: …............................................................. 

Adres do korespondencji: (pocztowy/adres poczty elektronicznej): 

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

Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie LKS Igloopol Dębica, ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica (dalej stowarzyszenie). Dane 

wykorzystywane będą do celu kontaktów z członkami stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania członka stowarzyszenia. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą 

dane, przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami. 

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

Data oraz czytelny podpis 

Pomóżmy sobie zaplanować budżet ! 

Deklaruję opłacanie składki w wysokości: ….............. *złotych (lub równowartość w innej walucie) miesięcznie 

przez okres 1-go roku do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od daty przystąpienia do stowarzyszenia  (można 

dokonać wpłaty za 1 rok z góry) .   

Deklarację na kolejne lata będę dokonywać, poprzez wypełnienie broszury deklaracji wpłat rocznych (dostępna na stronie stowarzyszenia 

www.igloopol.info/stowarzyszenie lub w siedzibie klubu). Nową deklarację roczna należy dostarczyć do stowarzyszenia najpóźniej na 1 miesiąc 

przed końcem obowiązywania poprzedniej deklaracji (wystarczy wysłać skan nowej deklaracji na e-mail sekretariat@igloopol.info, lub dostarczyć 

osobiście do siedziby stowarzyszenia). W przypadku braku nowej deklaracji kwota deklarowana na niniejszej deklaracji zostanie przedłużona na 

czas nieokreślony z 6 miesięcznym czasem karencji w przypadku zadeklarowania niższej kwoty na nowej deklaracji. 

Wpłatę można dokonać na konto bankowe: 

PKO BANK: 44 1020 4405 0000 2102 0596 4152  

Wpłatę w walutach obcych można dokonywać na konto paypal: sekretariat@igloopol.info 

 

Dnia: ….................................                                                        własnoręczny podpis: …............................ 

*kwota deklaracji miesięcznej nie może być niższa niż 50 zł 
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