TOWARZYSTWO BOERNEROWO
KRS 0000734920. REGON 380431783. NIP 5223128001.

Formularz dla osób chcących przystąpić do stowarzyszenia rejestrowego
„Towarzystwo Boernerowo”
Niniejszy formularz jest załącznikiem delegowanym z § 1 ust. 5 Regulaminu nadawania i utraty członkostwa w
Towarzystwie Boernerowo, który z kolei jest zgodny ze Statutem Towarzystwa Boernerowo.

Wypełniając i podpisując niniejszy formularz wyrażam swoją wolę przystąpienia do Towarzystwa
Boernerowo, potwierdzam prawdziwość podanych w niniejszym formularzu danych, oświadczam, iż
posiadam pełną zdolność prawną do czynności cywilnoprawnych (w tym podpisania niniejszego oświadczenia
w wypadku reprezentowania osoby prawnej) w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz znam Statut
Towarzystwa Boernerowo i zobowiązuję się szanować jego postanowienia. Wyrażam również zgodę na
przechowywanie i procedowanie moich niżej podanych danych w celach statutowych przez Towarzystwo
Boernerowo oraz kontaktowania się poprzez niżej podane adresy i numery.
imię i nazwisko lub nazwa osoby prawnej:

numer PESEL osoby fizycznej lub numer
Krajowego Rejestru Sądowego osoby
prawnej:

adres do DORĘCZEŃ pocztą tradycyjną:

adres poczty elektronicznej:

numery telefoniczne do rozmów i smsów:

rodzaj nadawanego członkostwa1) – członek wspierający, zwyczajny lub honorowy oraz w wypadku
członkostwa zwyczajnego czytelne podpisy rekomendujących członków zwyczajnych TB:

Prosimy nieobowiązkowo o wpisanie uwag, przyczyn lub oczekiwań związanych z przystąpieniem lub
działalnością TB:

1)

Członkostwo wspierające jest dla członka TB najmniej absorbujące: nie opłaca składki, może, lecz nie musi brać udziału w Walnych
Zebraniach, może, lecz nie musi aktywnie wspierać TB swoim czasem lub środkami. Członek wspierający jest bezpośrednio i na bieżąco
informowany o działaniach TB.
Członkostwo zwyczajne wiąże się z opłacaniem składek; od członka zwyczajnego oczekujemy obecności na Walnych Zebraniach oraz
aktywnego wspierania naszych celów. Utrzymujemy szczególny kontakt z naszymi członkami zwyczajnymi.
Członkostwo honorowe oferujemy osobom, które swoją postawą budzą nasze szczególne uznanie i chcą z kolei wyróżnić nasze
stowarzyszenie swoim członkostwem honorowym.

DATA I CZYTELNY PODPIS osoby wyrażającej wolę przystąpienia do Towarzystwa Boernerowo i wypełniającej
niniejszy formularz:
tb_014_formularzprzystapieniadotb_uchw20180719.docx
Własność intelektualna TB - wszelkie prawa zastrzeżone!
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