DEKLARACJA
przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”
w charakterze członka zwyczajnego (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
Cel złożenia
deklaracji
Nr deklaracji: …………./………..
Dane Członkowskie

Aktualizacja danych
Przystąpienie

Nazwisko:
Imiona:
PESEL:
Adres
zamieszkania:

Miejscowość:
Kod pocztowy, poczta :
Ulica, nr domu/nr lokalu

Nazwa firmy:
Numer NIP:
e-mail:
Numer telefonu:

Reprezentowany sektor (należy wybrać jedną opcję)*

□

sektor publiczny

□ sektor społeczny

□

sektor gospodarczy

Deklaracja przystąpienia
Ja niżej podpisany/a niniejszym deklaruję chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Dla Miasta Torunia” w charakterze członka zwyczajnego. **
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,
w szczególności :
1. Realizować cele i zadania Stowarzyszenia.
2. Brać czynny udział w pracach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Opłacać regularnie składki członkowskie.
"Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie dla celów
związanych z działalnością Stowarzyszenia moich danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych."

Miejscowość i data:

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

...........................................................................
Czytelny podpis:
Przyjęto na Członka zwyczajnego/wspierającego/ honorowego. ** uchwałą Zarządu NR……
w dniu: ……………………………
………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………
(podpis przedstawiciela Zarządu LGD)

* wyjaśnienie dotyczące poszczególnych sektorów:

1) sektor publiczny: Gmina Miasta Toruń, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, państwowe lub samorządowe osoby
prawne, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne;

2) sektor społeczny: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. 2014 r., poz. 1118 ze zm.), związki
zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe,
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, kluby
sportowe;
3) sektor gospodarczy: osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.

