
Deklaracja członkowska Klubu Miłośników 
Pojazdów Szynowych

Ja,  niżej  podpisany(-a)  .............................................................. proszę  o przyjęcie  mnie  w  poczet 
członków Stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych.
Oświadczam,  że  znane  mi  są  postanowienia  statutu,  cele  i  zadania  Stowarzyszenia.  Jednocześnie 
zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania 
uchwał władz a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych.

......................................., dnia ................. r. ...................................................
(miejscowość) (data) (własnoręczny podpis)

Poniżej przedstawiam moje dane osobowe:

1. imię i nazwisko:  .........................................................................

2. data i miejsce urodzenia:   ......................................................................... 

3. miejsce zamieszkania:  ......................................................................... 

4. nr dowodu osobistego
(legitymacji szkolnej)             ........................................................................

5. telefon:  .........................................................................

6. e-mail:  .........................................................................

7. proponowany login do Forum KMPS ..........................................................................................

8. miejsce pracy/nauki: ...............................................................................................
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyjęcia do Stowarzyszenia.

.................................................
(własnoręczny podpis)

Interesuję się ......................................................................................................................................

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

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

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

W Stowarzyszeniu chciałbym................................................................................................................

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

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

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

Informacje organizacyjne:
 1. Deklarację proszę dostarczyć osobiście na spotkanie klubowe. 
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia KMPS podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę 

również aktywność za spotkaniach stowarzyszenia.
 3. Po formalnym przyjęciu do stowarzyszenia należy odebrać zawiadomienie o przyjęciu (1 egzemplarz dla Klubowicza 

za pokwitowaniem, drugi zostaje w dokumentach stowarzyszenia)
 4. Zgodnie z „Regulaminem pobierania składek członkowskich Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych z siedzibą w  

Poznaniu” z dnia 16.11.2001 r.: 
• Opłaty wpisowe i składki członkowskie zobowiązani są opłacać członkowie zwyczajni. Członkowie honorowi oraz 

kandydaci na członków zwyczajnych są zwolnieni z opłat;
• Opłata wpisowa - za przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosi 10 zł;
• Wysokość składki członka zwyczajnego wynosi 3 zł miesięcznie; składki opłaca się za rok kalendarzowy z góry do 

dnia 31 marca danego roku; pierwszym miesiącem opłacania składek członkowskich jest miesiąc, w którym osoba 
została przyjęta uchwałą Zarządu w poczet członków;

• Członkowie zalegający z opłatą składek przez okres przekraczający 15 miesięcy zostaną skreśleni z listy członków 
Stowarzyszenia;

e-mail kontaktowy: zarzad  @  kmps.org.pl  

MIEJSCE NA 
ZDJĘCIE

Zdjęcie można 
dostarczyć w wersji  

elektronicznej na 
adres: 

zarzad@kmps.org.pl
w tytule podając:
imię i nazwisko

mailto:zarzad@kmps.org.pl

