Jachtklub Morski RODA Gdynia,
ul. Chwaszczyńska 172
81- 571 Gdynia

rok
m-c
dn.
Wypełnia Organ Stowarzyszenia

StStowarzyszestowarzyszenia
1)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NR

2)
nr deklaracji

rok

Ja niżej podpisana/y, deklaruję chęć wstąpienia do Jachtklubu Morskiego RODA i zostania ( kandydat
wypełnia wybrane pola X ):
A1)

- - członkiem zwyczajnym z pełnymi prawami, w tym prawami wyborczymi.
Równocześnie zobowiązuję się do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu
i opłacania składek członkowskich w kwocie ……………………. zł rocznie.
B1)

- członkiem – uczestnikiem (wiek pomiędzy 13 a 18 rokiem życia ), z pełnym prawem
członkowskim, bez praw wyborczych. Równocześnie zobowiązuję się do czynnego udziału w pracach
Stowarzyszenia, oraz przestrzegania Statutu i opłacania składek członkowskich w kwocie
……….…………….zł rocznie.
C1)

- - członkiem wspierającym bez pełnych praw członkowskich.
Równocześnie zobowiązuję się do wspierania Stowarzyszenia w miarę swoich możliwości (Statut nie
wymaga opłacania obligatoryjnych składek członkowskich).
Zobowiązuję się aktywnie uczestniczyć w jego działaniach wyznaczonych przez Statut Stowarzyszenia,
z którego treścią zostałem zapoznany.
Deklaruję, na miarę swoich umiejętności i wiedzy, udział w pracy sekcji / koła:
2)

2)

żeglarskiej
Z

M

motorowodnej
(motorówki,
skutery, narty
wodne)

2)

2)

modelarskiej
MOD

O

organizacyjnej
(kultura,
promocja,
reklama)

2)

2)

bojerowej
B

technicznej
T

1. Imiona i nazwisko..............................................................................................................................................
2. Data………………… miejsce urodzenia..........................................................................
3. Adres: ul. ............................................ nr … nr m. ……kod................miejscowość.......................................
4. Tel./fax.kontakt......................................... 8. Tel.kom.kontakt......................................................................
5. E-mail ...............................................................................................................................................................
6.Posiadane uprawnienia ,żeglarskie, motorowodne, instruktorskie /podać nazwę, nr pat./:……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
inne:……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………….
zgoda obojga rodziców / opiekunów
kandydata niepełnoletniego (podpisy; data)

………………………

……………………………………….

( podpis kandydata ; data)

( podpisy dwóch członków wprowadzających )

POSTANOWIENIE
Zarząd Jachtklubu Morskiego RODA, po zapoznaniu się z w/w wnioskiem w dniu……………….…………,
postanowił rozpatrzyć wniosek po odbyciu………………….…………..miesięcznego okresu kandydackiego.
Postanowił, na posiedzeniu w dniu……………………, po spełnieniu warunków kandydackich, przyjąć /
nie przyjąć / Panią/Pana ............................................................................................w szeregi członków Klubu.

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

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

……………………......

1. ( podpis Członka Zarządu )

2. ( podpis Sekretarza Zarządu )

3. ( podpis Prezesa Zarządu)

