
Podkarpackie Stowarzyszenie  
Taktyczno Kolekcjonerskie, 

ul. Żółkiewskiego 7B/4,  
35-203 Rzeszów 

 
 

 
 

Deklaracja przynależności członka zwyczajnego 
Podkarpackiego Stowarzyszenia Taktyczno Kolekcjonerskiego. 

   
Imię i nazwisko: …………………………………………………………..................... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………................................ 

..……………………………………………................................................................ 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………........................ 

PESEL: …………………………… Numer dowodu: ………………………………... 

Wydany przez: …………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………..……………. e-mail: ………..……………............................... 

 
Ja, niżej podpisana/y, wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych           

Podkarpackiego Stowarzyszenia Taktyczno Kolekcjonerskiego.  
Informuję, że zapoznałam/em się ze statutem Stowarzyszenia oraz popieram działalność          

stowarzyszenia. Po przyjęciu mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zobowiązuję          
się stosować do przepisów statutu Stowarzyszenia, regulaminów wewnętrznych, uchwał Walnego          
Zebrania Członków oraz uchwał i zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia. 

Deklaruję wpłatę wpisowego i składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd 
Stowarzyszenia zgodnie ze stawką obowiązującą w danym roku na konto bankowe 
Podkarpackiego Stowarzyszenia Taktyczno Kolekcjonerskiego. 
 

 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie ww. danych osobowych przez Podkarpackie           

Stowarzyszenie Taktyczno Kolekcjonerskie do realizowania celów statutowych stowarzyszenia.        
Stowarzyszenie informuje, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr                
133, poz.883 z póź. zm.). podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu               
do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 
............................................................. ............................................... 
(miejscowość, data)  (podpis) 

 

Rachunek do wpłat: 29 1750 0012 0000 0000 3323 1199 (RAIFFEISEN POLBANK) 

Tytułem: Imię i Nazwisko, wpisowe, składka członkowska za 2018, 

Kwota: 300 zł (200 zł wpisowe, 100 zł składka roczna) 
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Wypełnia skarbnik stowarzyszenia. 

 

Potwierdzam wpłatę opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej. 

 
............................................................. ............................................... 
(miejscowość, data)  (podpis, pieczęć) 

 

 

 

 

Wypełnia zarząd stowarzyszenia. 

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia................................... przyjęto Panią/na       

..................................................................... w poczet członków zwyczajnych     

Podkarpackiego Stowarzyszenia Taktyczno Kolekcjonerskiego i wpisano do rejestru        

członków zwyczajnych pod nr.................... 

 

 
............................................................. ............................................... 
(miejscowość, data)  (podpis, pieczęć) 
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Deklaracja dot. poczty elektronicznej 

 
Ja, niżej podpisana/y, 

 

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

deklaruję niniejszy adres e-mail: 

 

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

jako właściwy adres kontaktowy dla celów Stowarzyszenia “PSTK”. 

 

Jednocześnie informuję, iż zostałem poinformowany o fakcie, iż poczta         

elektroniczna będzie odgrywała rolę oficjalnego środka komunikacji dla Stowarzyszenia.  
 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przesyłanie mi informacji na temat Walnego          

Zebrania Członków drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na wyżej podany           

adres. 
*niepotrzebne skreślić 

 
............................................................. ..................................................... 
(miejscowość, data)  (podpis) 
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