
 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 
Liceum Ogólnokształcącego  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Garwolinie  

 
 
 

 
 
 

 

                                                          DEKLARACJA 

                                                  (dla członka zwyczajnego) 

 

Ja, niżej podpisana(y), deklaruję chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów                             

i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie. 

Oświadczam, że znany jest mi Statut oraz cele i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję się                      

do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia. 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko....................................................................................................... 

 

2. Data i miejsce urodzenia........................................................................................................ 

 

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

 

4. Numer PESEL........................................................................................................................ 

 

5. Telefon................................................................................................................................... 

 

6. E-mail..................................................................................................................................... 

 

Oświadczenia kandydata: 

(1) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych Tak  Nie  

(2) Jestem pozbawiona(y) praw publicznych Tak  Nie  

(3) Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Garwolinie (wcześniej: 2 Pułku Nocnych 

Bombowców „Kraków”) 

 rok ukończenia szkoły............................................ 

 nazwisko rodowe.................................................... 

 oznaczenie literowe klasy...................................... 

Tak  Nie  

(4) Jestem pracownikiem szkoły Tak  Nie  

(5) Byłam(em) pracownikiem szkoły 

 rok zakończenia pracy w szkole............................. 

 nazwisko rodowe.................................................... 

 stanowisko pracy.................................................... 

Tak  Nie  

(6) Zobowiązuję się do systematycznego wpłacania składki 

członkowskiej w wysokości określonej uchwałą Walnego Zebrania. 

 nr konta:  

PKO BP SA Oddział I Garwolin  

32 1020 4476 0000 8902 0311 3370 

 w tytule należy podać imię i nazwisko z dopiskiem: składka 

członkowska. 

 

 

 

Tak  Nie  



 

 

(7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych 

osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                             

w Garwolinie (ul. Długa 35, 08-400 Garwolin) dla celów 

związanych z przystąpieniem do Stowarzyszenia. Podanie danych 

jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia                         

do Stowarzyszenia jako jego członek. Każdemu przysługuje prawo 

wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Tak  Nie  

 

 

 

__________________________ 
miejscowość i data 

 

 
podpis 

 

 

___________________________________________________________________________ 
wypełnia Zarząd 

 

Uchwałą Zarządu nr ................ z dnia ................................. kandydat został/nie został 

przyjęty w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 
 

 

.................................................................................................................................................................................... 

(podpisy członków Zarządu) 


