DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ja, niżej podpisany(a)
.............................................................................................................
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i
Cukierni.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Szefów Kuchni i Cukierni. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego
uczestnictwa w działalności O.S.S.K.iC. oraz sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec
godności członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.
................................., dnia ................ .........................................................
(miasto, data) (własnoręczny podpis)
Poniżej przedstawiam zgodne z prawdą dane osobowe:
1. Nazwisko i imiona
...................................................................................................................
imię ojca ................................., imię i nazwisko rodowe matki..................................
2. Data i miejsce urodzenia ............................................, Obywatelstwo ..................
3. Miejsce zamieszkania:
Ulica ........................................................................ nr domu .............. nr mieszkania ..........
Kod pocztowy .....-............, Miasto .........................., „Nowe” Województwo ...........................
Nr telefonu domowego (z kierunkowym) ..............................................................................
Nr telefonu komórkowego ....................................................................................
Adres poczty elektronicznej (e-mail) ....................................................................................
4. Typ deklarowanego członkostwa (zwyczajne lub wspierające) ..............................................
5. Dowód osobisty: seria ......., nr ......................., wydany przez ............................................
6. Wykształcenie: ..............................................., nazwa szkoły ............................................
7. Zawód wyuczony: ........................., zawód wykonywany ..........................., tytuł ................
8. Miejsce pracy:
Nazwa firmy
.................................................................................................................................
Ulica ...................................................................................................................., nr .........
Kod pocztowy .....-............, Miasto .........................., „Nowe” Województwo ...........................
tel. służbowy (z nr wewn.) .................................... tel. komórkowy .........................................
FAX DO KORESPONDENCJI (z nr kierunkowym) ..................................................................
9. Czy był(a) sądownie karany(a) ...................., jeśli tak podać za co ........................................

10. Podać, do jakich organizacji politycznych i stowarzyszeń należał i obecnie należy .............
..........................................................................................................................................
11. Inne dane nie określone w deklaracji ................................................................................
..........................................................................................................................................
* 12. Rekomendacja wprowadzającego
..........................................................................................................................................
(Imię i nazwisko Członka Stowarzyszenia)
..........................................................................................................................................
(Imię i nazwisko Członka Stowarzyszenia)
..........................................................................................................................................
(Imię i nazwisko Członka Stowarzyszenia)
* 13. Postanowienia Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Członkostwa z dnia .............................
w sprawie przyjęcia w poczet członków.
Postanowiono co następuje ..................................................................................................
..........................................................................................................................................
Podpisy członków Komisji Weryfikacyjnej
1. ..................................................... 3. ....................................................
2. ..................................................... 4. ....................................................
*14. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr ................. z dnia ................................. w sprawie
przyjęcia w/w kandydata na członka Stowarzyszenia.
Postanowiono co następuje ...................................................................................................
..........................................................................................................................................
Podpisy Członków Zarządu
1. ..................................................... 3. ....................................................
2. ..................................................... 4. ....................................................
*15. Data wpisania do ewidencji ..............................., nr członka Stowarzyszenia ....................
* Od pkt.12 wypełnia Zarząd i Komisja Weryfikacyjna.

