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Załącznik do uchwały Zarządu nr U/Z/1/2019 z dnia 22.05.2019 r.                                                    
                                                                                       

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STT                                                                                                                                                                     
                                                                                                             

Proszę o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia Terra Tarnogrodensis jako członka 

zwyczajnego/wspierającego1. Akceptuję i wyrażam gotowość do realizacji statutowych celów 

stowarzyszenia oraz zobowiązuję się wypełniać uchwały władz i obowiązki członkowskie,  

w szczególności opłacać składki oraz strzec godności członka Stowarzyszenia. Moje dane 

osobowe podaję dobrowolnie i wiem, że będą przetwarzanie przez Stowarzyszenie jako 

administratora danych wyłącznie w celach statutowych. Wiem, że mam prawo wglądu w te 

dane, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Wiem, że moje dane mogą być udostępnione 

innym podmiotom tylko jeżeli są uprawnione na podstawie przepisów prawa lub jeżeli byłoby 

to konieczne do mojego dobrowolnego udziału w ich działalności związanej z celami 

statutowymi Stowarzyszenia. 

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 

 

Nazwisko panieńskie……………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

PESEL........................................................................................................................................... 

 

e-mail:..............………………………………………….……………………………………… 

 

nr tel.:…………………………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym: ......................................................................... 

 

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

 

Adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym: .................................................................. 

 

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

 

Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

                                                                                                     …..…........................................ 
                                                                                                      Data i podpis kandydata na Członka            

 

W przypadku małoletnich poniżej 16 roku życia rodzice/przedstawiciele ustawowi wyrażają 

zgodę na wstąpienie ww. dziecka do Stowarzyszenia. Imiona, nazwiska oraz podpisy rodziców/  

 

przedstawicieli ustawowych1:..............................................................…........................................................................ 

 

 

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

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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REKOMENDACJA DWÓCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

 

1. Nazwisko, imię i podpis osoby rekomendującej: .............................................................. 

 

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

 

2. Nazwisko, imię i podpis osoby rekomendującej: .............................................................. 

 

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

Podanie poniższych danych jest dobrowolne. Dzięki nim będziemy mogli lepiej Cię poznać i skierować do 

odpowiedniej grupy która zajmuje się daną dziedziną w Stowarzyszeniu. Dobrze ze jesteś! 😊 

Skąd dowiedziałeś/aś się o istnieniu Stowarzyszenia?:……………….………………………… 

 

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

Czym się interesujesz (genealogia, sztuka, etnografia, powstania, wojny, represje, eksploracje,  

 

Ordynacja Zamoyskich)?:………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

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

 

Czym chciałbyś się zajmować w Stowarzyszeniu?: ……………………………………………. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Czy znasz jakieś języki obce (jeśli tak, wymień je)?:……………………………………………. 

 

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

 

Czy posiadasz inne zdolności może nie koniecznie związane z historią które mogą być 

wykorzystane w Stowarzyszeniu (np. księgowość, fotografia, programy grafiki wektorowej,  

 

projektowanie stron www, itp)?:……………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

Czy przynależysz do innych pokrewnych organizacji (jeśli tak, wymień je)?: …………………. 

 

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


