DEKLARACJA
Kandydata na członka Partii

”S A M O O B R O N A”
Imię , imiona

Nazwisko
Gmina

Województwo

Powiat

Ja niżej podpisany oświadczam, że znany jest mi statut Partii „ Samoobrona „ i prosząc o przyjęcie mnie na
członka tej partii zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Równocześnie: na podstawie art.4 p.1,2 oraz art.6 p.1 statutu dokonuję w płaty wpisowego-darowizny
w wysokości ……………..…...zł. słownie …………………………………………………………..zł.
Zobowiązuję się również do płacenia bez dodatkowego wezwania składek członkowskich w wysokości
i na zasadach określonych przez Radę Krajową Partii. Zobowiązanie dotyczące opłacania składek pozostaje
nieodwołalne od daty przyjęcia mnie na członka partii do czasu wygaśnięcia członkostwa.
Miejscowość .............................................data..........................

................................................
podpis

Decyzja o przyjęcia do Partii
Działając na podstawie:
a) Uchwały Zarządu Powiatu w ………………………………z dnia ………………..(art.5p.1statutu)
b) Upoważnienia Przewodniczącego Partii z dnia…………….……...(art.18 p.1statutu)
wnoszę o przyjęcie składającego deklarację na członka Partii.
………………………………
( miejscowość – data )

……………………………………………
czytelny podpis Przewodniczącego Powiatu ( Pełnomocnika)

Akceptuję na podst. art.5 p1 statutu
……………………………………………..
( data )

……………………………………………………………..……
podpis Przewodniczącego Partii

==================================== tu odciąć =================================
Pokwitowanie
Niniejszym potwierdzam odbiór od Pani/Pana……………………………….……………… deklaracji
członkowskiej do Partii „SAMOOBRONA„ celem akceptacji przez Przewodniczącego oraz przyjęcie
wpisowego -darowizny w kwocie ………..……zł., słownie ………………...……………. zł celem wpłaty
na dobro partii.
……..……………………………………………….
czytelnie Imię i Nazwisko odbierającego deklarację i gotówkę

Kwestionariusz osobowy
Kandydata na członka Partii
Imię /imiona

Nazwisko

Miejsce i data urodzenia /wiek /

PESEL

Adres zameldowania

Adres do korespondencji

Telefony

e-mail

Wykształcenie

Nazwa ukończonej szkoły/uczelni

Aktualnie jestem: bezrobotny, uczniem- studentem bez własnych źródeł dochodów, emerytem- rencistą,
rolnikiem, osobą zatrudnioną, przedsiębiorcą.
Uwaga: właściwe objąć ramką np.:
rolnikiem
Kwalifikacje dodatkowe
Pełnione ważne funkcje w przeszłości i obecnie

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie biura „ SAMOOBRONA”

………………………………..……........…………..
Miejscowość

data

…….…........………………
Podpis

================================= tu odciąć ===================================
Podstawa prawna odbioru deklaracji oraz zbiórki wpisowego- darowizny:
- statut Partii „SAMOOBRONA „ zarejestrowany w sądzie Okręgowym w Warszawie VII Wydział
Cywilny Rejestrowy. Sygn. akt EwP 298
– Art. 4 p.1,2 oraz art.16 p.1 statutu
- decyzja nr.1 Przewodniczącego Partii z dnia 05 marca 2011r.
– pełnomocnictwo z dnia …………………

