
Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności 

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

D E K L A R A C J A 

                Proszę o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych  Stowarzyszenia  o nazwie Zawierciański 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu.                                                                                                                                                                 

              Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu Stowarzyszenia  oraz regulaminów 

wewnętrznych, zobowiązuję się do przestrzegania ich przepisów oraz wpłacenia składki wpisowej  i opłacania 

składek członkowskich.     

                                                                                                                 

1.  Nazwisko i imię: .............................................................................................................................................. 

2.  Data i miejsce urodzenia: ................................................................................ Pesel: ………………………. 

3.  Adres zamieszkania: ...................................................................................................................................... 

4.  E-mail: ...................................................................................................... tel: ................................................ 

5. Status (emerytura, renta, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności):  …………………………………….. 

6.  Wykształcenie: ................................................................. zawód: ........................................................…… 

7. Posiadane umiejętności i zainteresowania: 

*  znajomość języków obcych (jakich?) ………………………………………………………………………………….. 

* umiejętność pracy z komputerem ………………………………………………………………………………………. 

* wolontariat (zakres)  ……………………………………………………………………………………………………… 

* sport, turystyka, kultura fizyczna, zajęcia rekreacyjno – ruchowe .…………………………………………………  

* praca w zespole/praca indywidualna  ………………………………………………………………………………….. 

* inne zainteresowania lub umiejętności ………………………………………………………………………………… 

               Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych                                              
z dnia 29 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity  Dz. U. z 2014r r. Nr 0, poz. 1182,1662) oraz wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego 
podczas uczestnictwa w zajęciach  poprzez zdjęcia lub filmy przez Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku 
wyłącznie do spraw związaną z działalnością Stowarzyszenia 

 

 

Data ..........................................                                                          Podpis  ................................................................    

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Adnotacje Organu Statutowego dotyczące  rozpoczęcia członkostwa /  ustania członkostwa 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku  na  posiedzeniu  w dniu ....................... 

podjął uchwałę nr .......................................... o przyjęciu   w poczet członków Stowarzyszenia. 

Podpisy członków Zarządu: 

……………………………………………………………….          ……………………………………………………… 

………………………………………………………………..          ……………………………………………………… 

………………………………………………………………          …........................................................................ 

………………………………………………………………          ……………………………………………………… 

 

2. Zarząd Stowarzyszenia Zawierciański Uniwersytet  Trzeciego Wieku  na  posiedzeniu   w dniu .................. 

podjął uchwałę nr .......................................  o skreśleniu / wykluczeniu  z ewidencji członków Stowarzyszenia.                      

Podpisy  członków Zarządu 

……………………………………………………              ………………………………………………….. 

……………………………………………………               …………………………………………………… 

…………………………………………………..                ……………………………………………………. 

…………………………………………………..                ……………………………………………………. 

 

3. Aktualizacja danych słuchacza (podać zmiany w adresie zamieszkania, numerze telefonu, e-mail, statusie): 

Adres zamieszkania:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………   e-mail: ……………………………………………………………………….. 

Status (emerytura, renta, orzeczenie o niepełnosprawności): …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

 


