
                                                                       
 
 
                                                               

                                                            PŁOCKA LOT                    
Załącznik nr 2 

 do Uchwały NR 1/ZZ/PLOT/2009 
                                                                                                                                                     Zarządu Stowarzyszenia PLOT 

 z dnia 25 listopada 2009 roku 
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA 

PŁOCKA LOKALA ORGANIZACJIA TURYSTYCZNA 
/dla osób prawnych i innych organizacji/ 

 
 Działając w imieniu …………………………………………………………………………………. 
       (nazwa osoby prawnej lub innej organizacji) 

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………, 

NIP ……………………………., KRS ……………………………., REGON ……………………………, ja niżej 

podpisany/a 

…….……………………………………..…………… - ……...…………………………………………..., 
(imię  i nazwisko)      (funkcja) 

reprezentujący/a ww. instytucję wyrażam wolę udziału w działalności Stowarzyszenia Płocka Lokalna Organizacja 

Turystyczna na prawach: 

  Członka zwyczajnego* 
  Członka wspierającego** 

Do reprezentowania firmy/organizacji w Stowarzyszeniu zostaje oddelegowany/a Pan/i 

……………………………….………………………………., ……………………………………………., 
   (Imię/imiona, nazwisko)         (Nr Dowodu Osobistego) 

…………………………………….., ………………………………………………………………………., 
         (Nr PESEL)    (Miejscowość zamieszkania i kod pocztowy) 

………………………………………….., …………………………………, ………………………………        
        (Ulica, nr domu/mieszkania)   (Numer telefonu)             (e-mail) 
   
Oświadczam, że znane są mi postanowienia statutu Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do przestrzegania tych postanowień wraz 
z prawomocnymi i podanymi do wiadomości zmianami, a także do przestrzegania prawnie podjętych uchwał przez organy 
Płockiej LOT. Zobowiązuję się także do aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i regularnego opłacania 
rocznej składki na rzecz Płockiej LOT w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Płockiej LOT. 
Oświadczam, że w świetle ustawy z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883 z późn. zm.) 
wyrażam zgodę, na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów statutowych Stowarzyszenia. 
Jestem świadom/a tego, iż mam prawo do wglądu do danych, a także do ich poprawiania i żądania usunięcia oraz oświadczam, 
że dane wpisane w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 
 
Załączniki: 

1. Wypis z ewidencji działalności, 
2. NIP, REGON, Wyciąg z rejestracji KRS, 
3. Właściwa uchwała (zgodnie z zasadami określonymi w wewnętrznych przepisach instytucji). 

 
 …………………………………………………... 

        (Podpis osoby oddelegowanej) 
 

……………………………………..   ..…………..…….………………………………… 
 (Miejscowość, data)                        (Podpis i pieczęć osoby prawnej/organizacji) 
 
 
 
* członek zwyczajny – osoby fizyczne i osoby prawne, opłacające składkę członkowską Płockiej LOT,  posiadające prawo jednego głosu 
podczas Walnego Zebrania Członków 
** członek wspierający - osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują stałą składkę lub inną formę wsparcia finansowego, 
uczestniczące głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków 


