
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul 

„WIELKA POLONIA” 
 

Deklaracja członkowska 
 

 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….......... 

 

2. PESEL:............................................................................................................................. 

 

3. Data i miejsce urodzenia: ............................................................... .................................. 

 

4. Adres zamieszkania (z kodem): ....................................................................................... 

 

5. Adres e-mail: ................................................................................................................... 

 

6. Telefon (kom.): .................................................................................... ........................... 

 

7. Nazwa użytkownika na Forum (opcjonalnie): …………………………………………….... 

 

8. Osoby wprowadzające (wypełnia Stowarzyszenie WP) ........................................................ 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji  

– do celów statutowych Stowarzyszenia – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 
Celem Stowarzyszenia jest promowanie klubu sportowego Polonia Warszawa, jego barw i nazwy oraz 

działanie na rzecz organizowania się kibiców i budowania atmosfery na obiektach sportowych. 

Oświadczam, że akceptuję statutowe cele Stowarzyszenia. 

 

 

 

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

   (podpis)                    (data)                        

 

 
* Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz, za 

zgodą przedstawicieli ustawowych, małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia bez 
prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

DEKLARACJA WSPIERANIA 

KLUBU „POLONIA WARSZAWA” 
 

 

1. Czym się zajmujesz: 

□ uczeń 

□ student …………………..............................…………. (kierunek) 

□ pracuję ……………………………................................ 

□ jestem przedsiębiorcą ……………………………….. (branża, ew. nazwa firmy) 

2. Jestem w stanie wesprzeć Klub 

□  działaniem w jednej z sekcji stowarzyszenia: prawnej, marketingowej - PR, 

reklamowej, fundraisingowej, happeningowej, historycznej. 

□  finansowo – jestem gotów/gotowa płacić  

      stałą składkę w wysokości ………..…. zł 

□  mogę wesprzeć Polonię w inny sposób – jaki? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Dane kontaktowe 

e-mail (wymagany)………………………………..............................…..  

Imię i nazwisko / pseudonim ……………………………………………. 

Telefon ……………………....................................……………………… 

 

Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w celach realizacji 

założeń statutowych stowarzyszenia Przyjaciół Czarnych Koszul Wielka Polonia 

(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: 

Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)                                                                                      


