ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rynku Zabawek i
Artykułów Biurowych „FunTECH”
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 117A
tel. 516 120 278
e-mail: marek.dresler@funtech.info.pl

www: funtech.org.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Dane Członkowskie
Nazwa podmiotu:
Nr KRS/ zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej
NIP
REGON
Imię

i

nazwisko

osoby

reprezentującej podmiot:

Adres podmiotu
Miejscowość:
Kod:
Ulica, Nr domu/Nr lokalu:
e-mail:
Telefon:

Adres 1……………………………………………………………………………
Adres 2……………………………………………………………………………
Lokalizacje sklepów, w których ma Adres 3……………………………………………………………………………
być zainstalowana technologia

Adres 4……………………………………………………………………………

FunTECH

Adres 5……………………………………………………………………………
Adres 6……………………………………………………………………………
Adres 7……………………………………………………………………………

Deklaracja przystąpienia
Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rynku Zabawek i
Artykułów Biurowych „FUNTECH” w charakterze członka wspierającego.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie jestem pozbawiony/a praw
publicznych oraz znany jest mi Statut Stowarzyszenia, którego zapisów zobowiązuję się przestrzegać.
Obiecuję aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności Stowarzyszenia.
Oświadczam, że w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133
poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie dla celów
związanych z działalnością Stowarzyszenia moich danych osobowych.

………………………………………
(Data i podpis kandydata)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ
Załączniki:

1. Wyciąg z KRS lub inny dokument świadczący o prawie do reprezentowania podmiotu: (jaki?)
……………………………………………….………..

Uzasadnienie
Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia (zgodnie z §3 ust3 i 5 Statutu Stowarzyszenia).
Zakres oferowanej pomocy merytorycznej lub rzeczowej w realizację celów Stowarzyszenia.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kwalifikacje/Doświadczenie
Należy podać posiadane wykształcenie oraz doświadczenie w wykonywaniu czynności mających
znaczenie na realizację celów Stowarzyszenia.*
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis:

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

*) Do niniejszej deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie w
zakresie ujętym w niniejszej deklaracji. W przypadku doświadczenia będą to referencje, zaświadczenia
potwierdzające zrealizowane projekty, (etc.), w przypadku kwalifikacji będą to: zaświadczenia, świadectwa,
dyplomy lub certyfikaty o ukończeniu szkoleń, kursów oraz oświadczenia o udziale w konferencjach.

Adnotacje Zarządu Stowarzyszenia:
Uchwałą Zarządu nr ............. z dnia ............................ w sprawie przyjęcia ww. kandydata na
członka Stowarzyszenia postanowiono: ....................................................................................
Podpisy :
2. …………………………….
3. ……………………………

Data wpisania na listę członków (zwyczajnych /wspierających) ...................................

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ

REKOMENDACJA
Imię i Nazwisko osoby rekomendującej:

Adres siedziby :
Miejscowość:
Kod:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
e-mail:
Telefon:

Uzasadnienie rekomendacji:

Data, podpis i osoby rekomendującej:
...........................................................................

