
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, os. Czecha 108/9, 61-290 Poznań, na czas Twojego członkostwa 
w stowarzyszeniu Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rejestracją członków KMPS i komunikacją pomiędzy 
stowarzyszeniem a Tobą. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania 
uniemożliwi rejestrację i komunikację z KMPS.

2. Deklarację proszę dostarczyć osobiście na spotkanie klubowe. 
3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia KMPS podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę również aktywność na spotkaniach stowarzyszenia.
4. Po formalnym przyjęciu do stowarzyszenia należy odebrać zawiadomienie o przyjęciu (1 egzemplarz dla Klubowicza za pokwitowaniem, drugi zostaje w dokumentach stowa-

rzyszenia)
5. 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.

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA (ULICA, NUMER, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

DATA URODZENIA (DD-MM-RRRR)

ZDJĘCIE

Zdjęcie można
dostarczyć w wersji

elektronicznej na adres:
zarzad@kmps.org.pl

w tytule podając:
„DEKLARACJA - Imię i Nazwisko”

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

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.

WŁASNORĘCZNY PODPISDATAMIEJSCOWOŚĆ

INTERESUJĘ SIĘ:

W STOWARZYSZENIU CHCIAŁBYM:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

E-Mail: 
WWW: 

KRS: 

Klub Miłośników Pojazdów 
Szynowych w Poznaniu

os. Czecha 108/9, 
61-290 Poznań

zarzad@kmps.org.pl 
www.kmps.org.pl

0000074961

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 
stowarzyszenie Klub Miłośników Pojazdów Szynowych w celu prowadzenia 

rejestracji członków KMPS oraz kontaktowania się z członkami KMPS.

PROPONOWANY LOGIN DO FORUM KMPS

WŁASNORĘCZNY PODPIS
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