
WARSAW CHAPTER POLAND
                       ORIGINAL  

Deklaracja członkowska i oświadczenie 
(prosimy o staranne i czytelne wypełnienie) 

Imię i nazwisko: 

Adres domowy:  ul. 

Miejscowość:     Kod:     Państwo: 

Adres korespondencyjny:  ul. 

Miejscowość:              Kod      Państwo: 

Telefon komórkowy: 

Telefon domowy:      PESEL: 

Telefon służbowy: 

Adres email: 

Posiadany motocykl H-D (pełna nazwa): 

Rok produkcji:                 VIN:        Nr rejestracyjny: 

Numer członkowski HOG: Członkostwo HOG ważne do: 

  Oświadczenie – przeczytaj uważnie przed podpisaniem: 
     Oświadczam, że znane mi są cele i zadania Stowarzyszenia oraz postanowienia Statutu. Zobowiązuje się do ich 

przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego 
wypełniania uchwał statutowych organów Stowarzyszenia, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia. 

 Oświadczam, że  będąc członkiem stowarzyszenia Warsaw Chapter Poland Original ,  nie jestem i nie będę członkiem 

zwyczajnym innego klubu, stowarzyszenia lub  o podobnej w strukturze działania organizacji Harley-Davidson w Polsce.  
     Rozumiem i wyrażam zgodę na to, że członkowie Stowarzyszenia oraz ich goście mogą być fotografowani i filmowani 

podczas zorganizowanych imprez w celu wykorzystania tak uzyskanych zdjęć i filmów w materiałach związanych z HOG, w tym 

ze stowarzyszeniem Warsaw Chapter Poland Original. Niniejszym potwierdzam, że nie mam nic przeciwko fotografowaniu 
i filmowaniu mojej osoby oraz używaniu tych zdjęć i filmów w tym kontekście i w tym celu. 
          Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Warsaw Chapter Poland Original  

w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).  Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania

 Podpis            Data 

Wypełniony formularz przekaż do stowarzyszenia Warsaw Chapter Poland Original (warsaw@chapter.pl) 

Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest w ciągu 7 dni uiścić składkę członkowską 
(§ 39 ust.4-6  Statutu) 

Warsaw Chapter Poland Original z siedzibą w Warszawie działa jako stowarzyszenie m.in. na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. 2015.1393 j.t. ze zm.) i jest wpisane w rejestrze stowarzyszeń KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
pod numerem 0000380441.

* *

* pole nieobowiązkowe
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