DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych „PRO LOQUELA SILESIANA” Towarzystwa
Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy. Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem Towarzystwa i jako
jego członek zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał Towarzystwa.
1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………
3. Nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………...
4. Dokładny adres (z kodem)………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny od podanego wyżej) …………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
6. Telefon(y) i adres(y) e-mail ...…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
7. Wykształcenie, zawód ……………………………………………………………………………………………
8. Szczególne obszary zainteresowań dotyczące śląskiej mowy ..………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………….................................
Członkowie wprowadzający:
Imię i nazwisko

Rok wstąpienia do Towarzystwa

Podpis

1……………………………

………………………

……………………………........

2……………………………

………………………

……………………………........

OŚWIADCZENIE
W terminie 30 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu mnie do Towarzystwa zobowiązuję się uiścić składkę wpisową
i składkę roczną w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa na konto bankowe wskazane w powiadomieniu.
Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska na witrynie internetowej Towarzystwa ogólnie dostępnej sekcji
„członkowie”

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych PRO LOQUELA
SILESIANA. Jednocześnie zobowiązuję się do informowania Towarzystwa o zmianach dotyczących danych personalnych,
adresowych oraz służących do kontaktu z Towarzystwem.

…………………………..
(Data)

…………………………..
(Podpis)

Powyższe dane będą przetwarzane w celach wynikających ze statutu PRO LOQUELA SILESIANA na podstawie art. 23 ust. 1
pkt 5 i art. 43 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z późn. zmianami). Członkom PRO LOQUELA SILESIANA przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych
danych oraz ich uzupełniania, aktualizowania i prostowania.

WYPEŁNIA ZARZĄD GŁÓWNY PRO LOQUELA SILESIANA
Data wpłynięcia deklaracji…………………………………………………………………………………………..
Data przyjęcia do PRO LOQUELA SILESIANA…………………………….. mocą uchwały nr………………..
Uwagi………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

FUNKCJE PEŁNIONE W STOWARZYSZENIU
FUNKCJA

OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH SKŁADKACH
rok
2008
2009
2010
2011
2012

rok
2013
2014
2015
2016
2017

rok
2018
2019
2020
2021
2022

rok
2023
2024
2025
2026
2027

INFORMACJA O SKREŚLENIU Z EWIDENCJI CZŁONKÓW
Skreślony z ewidencji członków dnia ………………………………………………………………………………
z powodu (mocą uchwały nr) ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

