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Stowarzyszenie Quadowa Grupa Południe ATV South Poland  

ul. Przemysłowa 7, 32-070 Czernichów 

NIP 6793162567, REGON: 369057758,  

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000709914 

Deklaracja Członkowska  
Stowarzyszenia Quadowa Grupa Południe „ATV South Poland” 

Członek wspierający* 
(*osoby fizyczne) 

 
proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia Quadowa Grupa Południe „ATV South 

Poland” z siedzibą w Czernichowie, ul. Przemysłowa 7 w charakterze członka wspierającego. 
 

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie. 

Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, 
regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec godności 

Członka Stowarzyszenia. 
 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie Quadowa Grupa Południe „ATV South Poland” zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmian./ w celach 

związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich 
poprawianie lub uzupełnianie. 

 
 
…………….........., dn. . ........................     …..……………………… 
     miejsce           własnoręczny podpis 

 
Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod 

rygorem unieważnienia członkostwa (§ 16. Pkt. 2 Statutu) zgodnie z wysokością określoną w drodze 
uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia (§ 22 pkt. 4e Statutu)  

 
Imię Nazwisko: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami) 
1. Osoba fizyczna:  
 
.......................................................................................................... 
2. Adres zamieszkania: 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………. 
3. Nr Dowodu Osobistego/paszportu - PESEL: 
 
………………………………………………………………/……………………………………………………….. 

(nr dowodu osobistego)    (nr PESEL) 

 
4. Telefon/e-mail:  
 
................................................................/........................................................... 

(nr telefonu)    (mail) 

 
Uwaga! Deklarację proszę przesłać na adres siedziby:  
Stowarzyszenie Quadowa Grupa Południe „ATV South Poland”,  
32-070 Czernichów, ul. Przemysłowa 7 lub złożyć osobiście.  
Dopuszczalna jest wersja elektroniczna, po otrzymaniu maila z uchwałą o przyjęciu w poczet 
członków, należy uiścić składkę członkowską – wpłata jest równoznaczna z akceptacją 
statutu, regulaminu i uchwały Zarządu. 
 
Uwaga każdy członek zobowiązany jest do wpłaty składki członkowskiej w wysokości 200 zł 
za rok, na numer konta Stowarzyszenia tj: 10 1140 2004 0000 3002 7736 2662, mBank SA. 

Wyslij miala -> lub Pobierz na dysk i wyślij na adres: zarzad@sqgp.pl    
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