
D E K L A R A C J A 
przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
w charakterze członka zwyczajnego  

Numer i data uchwały Zarządu Stowarzyszenia w/s 
nabycia członkostwa
Numer i data uchwały Zarządu Stowarzyszenia w/s 
stwierdzenia utraty członkostwa

Dane Członkowskie

Nazwisko:

Imiona:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:
Gmina:
Ulica:
Nr domu/Nr lokalu

Numer identyfikacyjny producenta 

e-mail:

Numer telefonu:

Ja niżej podpisany informuję, iż prowadzę gospodarstwo rolne położone na terenie Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra 
Culmensis –  Rozwój przez Tradycję”   i oświadczam, że w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula –  Terra 
Culmensis – Rozwój przez Tradycję” będę reprezentował/ła sektor gospodarczy.
W przypadku zmiany stanu faktycznego związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego  zobowiązuję się do 
niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Stowarzyszenia o tym fakcie.

Reprezentowany sektor *
   □  publiczny                    □  społeczny                        □  gospodarczy           □  mieszkańcy   

    Ja niżej podpisany/a niniejszym deklaruję wolę bycia członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra 
Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
   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. Oświadczam, iż będę działać na rzecz realizacji 
celów i zadań statutowych stowarzyszenia. Zobowiązuję się ponosić koszty związane z opłacaniem składek członkowskich. 
Oświadczam, że w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. 
zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie dla celów związanych z działalnością Stowarzyszenia 
moich danych osobowych.

Miejscowość i data: ..........................................................................

Czytelny podpis:
...........................................................................

*  Wybrać i zakreślić wg  przynależności do sektora:

• publiczny –  gmina,
• społeczny – organizacja pozarządowa, instytucja, w tym organizacja nieposiadająca osobowości prawnej,KGW, 
• gospodarczy – przedsiębiorca, osoba prowadząca gospodarstwo rolne,  
• mieszkańcy – osoba fizyczna.

Obowiązkowo należy dostarczyć najbardziej aktualne potwierdzenie opłaty składek w KRUS  - oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika KURS.


