
Data akceptacji 

członkostwa 

 nr 

deklaracji 
 

 

* Niepotrzebne skreślić 

Bydgoski Regionalny Klub Eksploracyjny ERKA  
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

Akceptując Statut, wyrażam wolę członkostwa jako członka zwyczajnego*, 
wspierającego* Bydgoski Regionalny Klub Eksploracyjny ERKA i zobowiązuję się 
do opłacania składek członkowskich, zgodnie ze stosowną uchwałą  I Walnego 
Zebrania, w wysokości odpowiedniej dla: osoby fizycznej*, osoby prawnej (np. 
spółki) lub prowadzącej działalność gospodarczą*, stowarzyszenia lub organizacji 
pozarządowej*.  

Prosimy wypełniać czytelnie!  

Nazwisko i imię/Nazwa (reprezentant)                              PESEL/NIP/REGON 

 

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

 

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

Zainteresowania/Posiadane uprawnienia       

    

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

 

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

Adres:  Miejscowość         /             Kod pocztowy             /               Ulica/osiedle               

/                Nr lokalu 

 

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

 

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

Telefon komórkowy                                                      

 

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

 

Adres email............................................................................................................. 

Deklaruję przystąpienie jako członek zwyczajny do Bydgoskiego Regionalnego Klubu 
Eksploracyjnego ERKA z siedzibą w Bydgoszczy. Oświadczam, że spełniam warunki 
określone w art. 3. ust. I Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach i 
zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Organizacji oraz regularnego opłacania składek 
członkowskich*. 

 
Deklaruję przystąpienie jako członek wspierający do Bydgoskiego Regionalnego Klubu 
Eksploracyjnego ERKA z siedzibą w Bydgoszczy i zobowiązuję się do przestrzegania Statutu 
Organizacji i wspierania finansowego*. 

 
 



Data akceptacji 

członkostwa 

 nr 

deklaracji 
 

 

* Niepotrzebne skreślić 

Bydgoski Regionalny Klub Eksploracyjny ERKA , ul. S.Tuchołkowej 13, tel.: 698 655 724 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

 
Deklaruje wpłatę na rachunek Bydgoskiego Regionalnego Klubu Eksploracyjnego ERKA 

nr 64 1090 1072 0000 0001 1474 8610 Bank Zachodni WBK S.A.  

wpisowego  oraz wpłaty członkowskiej w terminie 10 dni od dnia przyjęcia mnie do 
organizacji, w wysokości określonej poniżej: 

 

Członek Osoba fizyczna Osoba prawna lub 
dział. gospodarcza 

Stowarzyszenia lub 
organizacje 

Wpisowe jednorazowe 30 zł 90 zł 50 zł 

Składka m-c/rok 10 zł / 120 zł 30 zł / 360 zł 20 zł / 240 zł 

 

 

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

                   Miejscowość, data                               Podpis 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych do wszystkich 
celów związanych ze złożoną przeze mnie deklaracją, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 
29.8.1997 r. /Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997 r./. Zgoda powyższa obejmuje również przetwarzanie danych w 
przyszłości jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. 

 

                                                        
....................................................................                                                                                           
Podpis                        

 

Osoby rekomendujące: 

 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Imię i Nazwisko       Podpis 

 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Imię i Nazwisko       Podpis 

 

 

Zarząd: 

 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Imię i Nazwisko       Podpis 

 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Imię i Nazwisko  


