
CzZ Numer legitymacji / membership card no:

Stowarzyszenie TERRANOVA

TERRANOVA Association

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
MEMBERSHIP DECLARATION

A.1.  DANE KANDYDATA / CANDIDATE'S DATA
     A.1.1  Dane personalne / Personal details

1. Nazwisko
Surname

2. Imię
First name

3. Data urodzenia
Date of birth

4. Obywatelstwo
Nationality

5. Miejsce urodzenia
Place of birth

6. Numer PESEL
Paszport no

7. Wykształcenie
Education

8. Zawód wykonywany
Actual profession

     A.1.2  Dane adresowe / Address details
9. Adres e-mail

email address
10. Telefon domowy

home phone number

11. Inne(GG, Skype)
Others (GG, Skype)

12. Telefon komórkowy
mobile phone number

13. Ulica
Street

14. Nr domu / nr lokalu
House no / flat no

15. Kod pocztowy
Postal code

16. Miejscowość
City / town

17. Poczta
Postal address (post office)

18. Kraj
Country

A.2.  INFORMACJE O KANDYDACIE / INFORMATION ABOUT THE CANDIDATE
19. Zainteresowania, uzdolnienia, doświadczenie, w czym możesz pomóc w pracach Stowarzyszenia, działalność zawodowa, 

preferowane kierunki działania w Stowarzyszeniu / Interests, abilities, experience, how can you help the Association, your 
professional activity, preferences in your activity for Association

20. Informacje o posiadanym psie / psach (rasa, płeć, umaszczenie, wiek, doświadczenie) / Information about your dog / dogs (bred,  
sex, coat, age, experience)

Deklaracje prosimy przesłać na adres
Please send the declaration to the address:

          STOWARZYSZENIE TERRANOVA
          ul. Czereśniowa 33, 02-457 Warszawa, Poland

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek
Payment  to the account:

          59 1090 1870 0000 0001 1540 5675



A.3.  OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE KANDYDATA / DECLARATIONS
21. Oświadczam, że znany mi jest statut stowarzyszenia oraz, że akceptuje 

i przyjmuje do wiadomości zawarte w nim treści, jednocześnie 
zobowiązuję się:

I declare that I know the Association’s statute and I accept and take note  
of this contents, and I promise:

• Przestrzegać statut, regulaminy i uchwały władz
• Aktywnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów i zadań 

Stowarzyszenia, miedzy innymi poprzez branie czynnego udziału 
w pracach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie

• Należycie pielęgnować i opiekować się psem, utrzymywać go w 
dobrej kondycji i gotowości do udzielania pomocy 

• Przestrzegać zasady etyki  

• To obey the statue, rules and all resolutions passed by the  
authorities

• To actively participate in realization of the statute aims and 
tasks by taking part in works and meetings organized by  
Association 

• To take care of my dog property, keep it in a good condition  
and readiness for giving first aid

• To observe principles of ethics

22. Przysługuje mi zniżka w opłacie wpisowego i składek gdyż / I am entitled to a discount registration fee and membership fees 

Jestem emerytem lub rencistą / I am retired or a pensioner

Jestem uczniem lub studentem (do 26 lat) / I am a pupil or a student (age under 26) Zobowiązuje się co roku do końca pierwszego 
kwartału dostarczyć stosowne oświadczenie o 
uprawnieniu do zniżki / Every Lear, till the end of the  
first quarter, I Promise to present a proper certificate 
about the right to a discount   

Pozostaje we wspólnym gospodarstwie z członkiem Stowarzyszenia (nr legitymacji 
……...) I live together with the member of Association (membership card no: ……...)  

23. Zobowiązuję się opłacić wpisowe w wysokości / I promise to pay the registration fee amounting to:

50 PLN (osoby dorosłe) / 12,5 EUR (adults)

25 PLN (opłata zniżkowa) / 6, 25 EUR (a discount fee) 

24. Zobowiązuję się regularnie opłacać składki w wysokości: / I promise to pay membership fees regularly

10 PLN miesięcznie (lub 100 zł rocznie przy opłacie za dany rok kalendarzowy z góry do końca pierwszego kwartału)
2,5 EUR per month (or 25 EUR per year if paid in advance for a given calendar year till the end of the first quarter)

5 PLN miesięcznie (lub 50 zł rocznie przy opłacie za dany rok kalendarzowy z góry do końca pierwszego kwartału) – opłata 
zniżkowa 1,25 EUR per month (or 12,5 EUR per year if paid advance for a given calendar year till the end first quarter)

Nowi członkowie w pierwszym roku płacą składkę za miesiące pozostałe do końca roku  kalendarzowego
In the first year new members pay their membership fee for the remaining months till the end of the calendar year

25. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych (imię, nazwisko, telefon, email, gg, skype) w spisie dostępnym dla członków Stowarzyszenia / I  
agree to placing my personal details (name, surname, telephone no., email, gg, skype) in the list of names available for Association's members

TAK / YES NIE / NO

26. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć (moich, mojej rodziny i moich psów) i wykorzystywanie tych wizerunków na potrzeby Stowarzyszenia 
TERRANOVA i portalu www.nowofundland.pl I agree to publishing my photos (mine, my family and my dogs) and using them for the needs of  
Association and portal

27. Wyrażam zgodę na zawiadamianie mnie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w 
rubryce „Adres email” deklaracji. Zobowiązuje się do zwrotnego potwierdzenia odebrania zawiadomienia, co warunkuje uznanie 
go za skuteczne. / I agree to being informed about a General Meeting by email to the address given in „email address”

TAK / YES NIE / NO

28. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie Stowarzyszenia, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz 88), a także do wykorzystania moich danych przez Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym do realizacji 
celów statutowych. / I agree to placing my personal details in the database of Association, in accordace with the act of 29 August 1997 about 
protection of personal details (Law Gazette No 133, position 88) and to making use of my details by Association for necessary actions of statute 
aims.

A.4.  PODPIS / SIGNATURE
Imię i nazwisko / First name and surname Data / Date Podpis / Signature

A.5.  PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA (W PRZYPADKU NIELETNICH)
         SIGNATURE OF APARENT OR A LEGAL CARER (IN CASE OF UNDER-AGES)

Imię i nazwisko / First name and surname Data / Date Podpis / Signature

Adnotacje dotyczące przyjęcia / Annotation about acceptance

Data wpływu / date of receipt Posiedzenia zarządu / Meeting of the Boar Nr uchwały zarządu / No of the Board's resolution

http://www.nowofundland.pl/

