
 

 

Deklaracja członkowska przystąpienia do Stowarzyszenia 

„Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu” 

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

Firma: …………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………… 

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

Telefon:……………………………………………………………………………....………………………………………….. 

E-mail:……………………………………………………………………………Rozmiar koszulki.....………………………… 

Rodzaj Członkostwa: ZWYKŁE……………………………………………………………………………………………….… 

 

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia „Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej               

i Sportu” w charakterze członka zwyczajnego. Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami zawartymi w Statucie 

Stowarzyszenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

Deklaruję się wnieść składkę członkowską w wysokości 70 zł za rok 2019 w terminie do 30 czerwca  2019 roku 

na numer konta mBank  43 1140 2004 0000 3202 7828 5313 

 

Miejscowość, data,…......................................................................................podpis........................... ..........................................

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach marketingowych oraz na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji członkowskiej dla potrzeb Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury 

Fizycznej i Sportu (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

Miejscowość, data, …....................................................................................podpis............... ...................................................... 

 

 

Kandydat jest rekomendowany przez: 

(data, imię i nazwisko oraz podpis członka Instytutu) 

 

……………………………………………………………………………....podpis………………………………..…………… 

(data, imię i nazwisko oraz podpis członka Instytutu) 

 

………………………………………………………………………………podpis………………….………………….……… 

 

Zgodnie z powyższymi oświadczeniami i rekomendacją dwóch członków Zarządu przyjmuję 

Pana/ią……………………………. w poczet członków Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu i nadaję 

numer ewidencyjny …………….. 

 

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

Miejscowość, data 

 

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

                   Pieczęć Stowarzyszenia

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

Podpis członka zarządu stowarzyszenia 

 

Miejsce na podpis- prosimy nie 

wyjeżdżać za linię 



 

 

Korzyści z członkostwa w Polskim Instytucie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu 

Oferujemy Ci między innymi: 

1. Wsparcie organizacyjne (merytoryczne, personalne, materialne), 

2. Wpis na listy specjalistów Instytutu w zakresie posiadanych umiejętności,  

3. Pierwszeństwo w dostępie do informacji,  

4. Pierwszeństwo do zatrudnienia, 

5. Pierwszeństwo do pozyskania udziałów Instytutu,  

6. Dostęp do bazy firm współpracujących z Instytutem, 

7. Dostęp do kadr szkoleniowych  Instytutu, 

8. Dostęp do bazy materialnej na preferencyjnych warunkach,  

9. Zniżki, rabaty i promocje przewidziane tylko dla członków Instytutu,  

10.  Możliwość ubiegania się m.in. o licencje w zakresie  prowadzonej działalności, 

11.  Nawiązanie porozumienia na wykonywanie określonych usług przez osobę/firmę, 

12.  Udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych przewidzianych dla członków i ich 

rodzin, 

13.  Tożsamość z Instytutem, poczucie przynależności do grupy specjalistów, 

14.  Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego oraz awansu poprzez aktywny udział w organizacji 

(np. na członka zarządu) 

15.  Udział w zwyczajnych i nadzwyczajnych zebraniach członków Instytutu  

 

 

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W POLSKIM INSTYTUCIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

§ 1  

Sposób uzyskania członkostwa 

1. Członkiem zwyczajnym Instytutu może zostać pełnoletnia osoba, która złożyła deklarację przystąpienia do Instytutu, a także osoba, która ukończyła 

16 rok życia za zgodą przedstawicieli ustawowych. 

2. Deklaracja powinna zostać wypełniona w sposób kompletny, zgodny z prawdą i złożona w siedzibie lub wysłana na adres siedziby Instytutu w 2 

egzemplarzach.  

3. Kandydat na członka musi być rekomendowany przez dwóch członków Instytutu. 

§ 2 

Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania 

1. Kandydat przystępując do Instytutu zobowiązuje się do uiszczania składek zgodnie z przyjętym przez Zarząd regulaminem. 

2. Kandydat staje się aktywnym członkiem Instytutu z chwilą wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 10 zł, która zostaje przeznaczona 

na wydanie legitymacji. 

3. Składkę członkowską w wysokości 60 zł należy uiścić przelewem na konto bankowe lub wpłacając gotówkę w kasie Instytutu do 31 marca b.r. 

4. Hologram na bieżący rok można otrzymać w biurze Instytutu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając legitymację  z opłaconą kopertą 

zwrotną. 

5. Członek, aby w pełni korzystać z praw członkowskich tj. korzyści z przynależności do stowarzyszenia musi posiadać opłaconą składkę w danym roku. 

6. Członek zwyczajny zamierzając kandydować do władz Instytut musi posiadać opłacone regularnie składki za każdy rok począwszy od roku 

przystąpienia do Instytutu oraz wyróżniać się na tle pozostałych członków swoją pracą i zaangażowaniem. 

7. Pamiętaj! Członkostwo w Instytucie wymaga czynnego i godnego reprezentowania instytucji na zewnątrz i przeznaczania w miarę własnych 

możliwości wolnego czasu na rzecz realizacji celów statutowych. 

 


