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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

I. Dane osobowe 

1. Nazwisko: ................................................................................................................................. 

2. Imię: ......................................................................................................................................... 

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

4. Adres do korespondencji: ........................................................................................................ 

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

5. Telefon kontaktowy: ................................................................................................................ 

6. Poczta elektroniczna: ............................................................................................................... 

8. Miejsce pracy: .......................................................................................................................... 

9. Wykonywany zawód: ............................................................................................................... 

10. Zawód wyuczony: .................................................................................................................. 

11.Rok, miejsce, rodzaj kursu, osoby prowadzące (dotyczy kursów wymaganych przez Statut 

do nadania członkostwa): ............................................................................................................ 

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

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

II. Oświadczenie 

Ja, niżej podpisana/-y proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego 

Stowarzyszenia Kreatywności. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Polskiego 

Stowarzyszenia Kreatywności. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zbiorze danych Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, 31 - 031 Kraków,  

ul. Dietla 93 oficyna i korzystanie z nich wyłącznie dla realizacji celów statutowych 

związanych z działalnością Stowarzyszenia.. Oświadczam, że wiem o moim prawie  

do wglądu  i poprawiania moich danych osobowych 

 

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

Miejsce i data                                                                                           Czytelny podpis 
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III. Oświadczenia PSK 

 

PSK informuje, że chroni dane osobowe członków  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. 

Składka roczna wynosi 80 złotych. Okres składkowy jest liczony latami kalendarzowymi. 

Uchwałą Zarządu PSK pierwsza składka członkowska MUSI być opłacona na okres jednego 

roku (80 zł).  

 

IV. Decyzja w sprawie członkostwa (wypełnia sekretariat PSK) 

 

1. O przyznanie członkostwa zwyczajnego w PSK wnioskował członek PSK ........................... 

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

2. Deklarację otrzymano dnia: ..................................................................................................... 

3. Wydano decyzję pozytywną/negatywną dnia .......................................................................... 

3a). Poproszono o uzupełnienie następujących dokumentów: .................................................... 

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

4. Wydano legitymację członkowską nr .............................. 

5. Skreślono z listy członków PSK dnia ..............................  

6. Uwagi: ...................................................................................................................................... 

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

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

 

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

 

data i czytelny podpis wypełniającego 

    (proszę datować wszystkie wpisy!) 
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