..........................................., .....................................
/ miejsce /
/ data /
m

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OPOLSZCZYZNA”
z siedzibą w Biestrzynniku ul. Poliwoda 18 46-043 Ozimek

Cel złożenia deklaracji:
Przyjęcie w poczet członków

aktualizacja danych

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia i deklaruję aktywny udział w realizowaniu celów Stowarzyszenia
jako członek:
zwyczajny

członek wspierający/**

...........................................................................................................................................................................................
/ IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA PODMIOTU/

..............................................................................................................................................................................................
/ FORMA PRAWNA /

..............................................................................................................................................................................................
/ ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY /

..............................................................................................................................................................................................
/ PESEL lub REGON/NR KRS /

….................................................................................... ……………………...............................................................................
/ NUMER TELEFON /
/ E-MAIL /

W Stowarzyszeniu reprezentuję sektor:
(zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie)

publiczny
gospodarczy
społeczny
w tym
rybacki
W PRZYPADKU WSKAZANIA PRZEZ PODMIOT OSOBY, KTÓRA NIE JEST JEGO REPREZENTANTEM Z MOCY PRAWA, PODMIOT WINIEN UPOWAŻNIĆ W DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ DANĄ
OSOBĘ LUB PODMIOT WINIEN DOŁĄCZONYĆ /ZAKTUALIZOWAĆ STOSOWNY DOKUMENT, Z KTÓREGO WYNIKA SPOSÓB REPREZENTACJI.*

Upoważniam Pana/Panią**…………………………………………………………………, posiadającą/cym nr PESEL: …………………………………………do:
reprezentowania wskazanego w Deklaracji podmiotu na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna
Grupa Działania „Opolszczyzna”
reprezentowania wskazanego w Deklaracji podmiotu w pracach organów tego Stowarzyszenia**.
Termin obowiązywania upoważnienia: do dnia ………………/bezterminowo**.

DO DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
- aktualny odpis z KRS bądź inny dokument potwierdzający sposób reprezentacji podmiotu*
- dokumenty potwierdzające reprezentowanie sektora rybackiego, w tym: wypis z rejestru gruntów określający wielkość
posiadanych stawów, decyzja powiatowego lekarza weterynarii ws. nadania numeru identyfikacyjnego***
Do Deklaracji członkowskiej załączam*:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Opolszczyzna”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z działalnością statutową. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich
poprawianie i uzupełnianie.

…………………........................................................................
/ PIECZĘĆ* lub IMIĘ I NAZWISKO/

.........................................................................
/ PODPIS I DATA /

Decyzja Zarządu
Na podstawie §10 ust.1 Statutu, uchwałą nr ……………………………… z dnia …………………………………… Zarząd Stowarzyszenia Rybacka
Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” postanowił przyjąć w poczet członków Stowarzyszenia/ odmówić przyjęcia w poczet
członków Stowarzyszenia**.

Uwagi:
...............................................................................................................................................................................................

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

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

……………………………………………
podpis pracownika Biura RLGD

* Nie dotyczy osób fizycznych.
** Niepotrzebne skreślić
*** dotyczy przedstawicieli sektora rybackiego

