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DEKLARACJA  

PRZYSTĄPIENIA DO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „Dolina Giełczwi” 
 

Działając na podstawie przysługujących mi uprawnień oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot, zwany 

dalej CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM: 

 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………………………… 

Status prawny: ……………………………………………………………………………………………………… 

REGON: ………………………….…………………….  NIP: ………………………….……….……………… 

Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS), wraz z podaniem funkcji: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

zgłaszam chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”.  
 

Deklaruję przynależność do sektora publicznego/społecznego/gospodarczego (właściwe zaznaczyć). 

Oświadczam, że znane mi są ogólne zasady funkcjonowania LGD. 

Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu LGD, opłacania rocznej składki członkowskiej oraz 

przestrzegania Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”. 

Wyrażam zgodę na informowanie o posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina 

Giełczwi” osobie upoważnionej do reprezentacji drogą e-mailową na poniżej podany adres e-mail oraz przesyłanie 

innych informacji dotyczących bieżącej działalności LGD. 

Decyzja o przystąpieniu do LGD została podjęta w formie (załączyć kopię dokumentu) : 

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

 

……………………………..………., dnia …………………..,      
                   (miejscowość)                                                                                                    
 
 

…………….…………………………………...… 
   (pieczęć i podpis uprawnionych do reprezentacji zgodnie z KRS) 

 

Dane osoby, upoważnionej do reprezentacji CZŁONKA ZWYCZAJNEGO w LGD, wraz z podaniem funkcji: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………………….................................. 
(adres do korespondencji) 

 

e-mail: ………………………………………………….        tel. ………………………………………………  

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do funkcjonowania LGD, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1182 wraz z późn. zmianami). 

 

 

 

               ………..…………….……………………………                        
                 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji                                                            

CZŁONKA ZWYCZAJNEGO w LGD) 
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Uzasadnienie chęci przystąpienia do Stowarzyszenia: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

                (data)              (podpis czytelny)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Wypełnia stowarzyszenie] 

 

Kandydat został / nie został*) przyjęty w poczet członków zwyczajnych/wspierających*)                              

Uchwałą nr ………………………..… Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” 

z dnia ...........................r.  

 

 

………………...........................................  
                                           (podpis) 

 

 

mailto:biuro@dolinagielczwi.org

