
                    

 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA     

 

      

Proszę o przyjęcie mnie do Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w 

Poznaniu. 

Równocześnie oświadczam, że znany mi jest Statut Związku oraz zobowiązuję się do ścisłego 

przestrzegania  jego postanowień oraz stosować się do uchwał i zarządzeń wydanych przez władze 

Związku w ramach jego statutowej działalności.  

I. Dane personalne. 

1. Nazwisko i imię………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

3. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………nr tel……………………………………………………. 

4. Wykonywany zawód…………………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Przynależność do innych podobnych związków, stowarzyszeń lub klubów ( podać nazwę i 

czasokres przynależności, powód wystąpienia). 

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

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

 

III. Dane dotyczące hodowli: 

1. Adres hodowli…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Posiadam stado podstawowe ( gołębi, drobiu, królików, inne *)ras: 

a. ……………………………………………………………………………..ilość sztuk……………………………………. 

b. ……………………………………………………………………………..ilość sztuk……………………………………. 

c. ……………………………………………………………………………..ilość sztuk……………………………………. 

d. ……………………………………………………………………………..ilość sztuk……………………………………. 

e. ……………………………………………………………………………..ilość sztuk……………………………………. 

 

IV. Uwagi porządkowe : 

Ubiegający się o członkowstwo jest zobowiązany do przedstawienia siebie i swojej hodowli 

podczas zebrania członków oraz osobistego odbioru legitymacji członkowskiej. 

Zobowiązuję się do uczestniczenia w pokazach i wystawach organizowanych przez P.Z.H.G.R i 

DO. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań, oświadczam, 

że zawarte dane w deklaracji podałem/am zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym 

podpisem. 

 

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

…………………………………..dnia……………..20…… r.                                    (podpis kandydata ) 

 

 

 

( miejsce na zdjęcie ) 



 

 

V. Opinia członków Poznańskiego Związku wprowadzających. 

1………………………………………………………………………………..                  
                              ( imię i nazwisko )                                                                

2……………………………………………………………………………….                   
                                    ( imię i nazwisko )                                                               

Proponuję ( przyjąć – nie przyjąć *) kandydata na członka P.Z.H.G.R. i D. O. 

Uzasadnienie : (tylko w przypadku wniosku negatywnego ) 

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

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

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

Podpisy 2 członków wprowadzających kandydata do P.Z.H.G.R. i D. O. 

1 …………………………………………………………………..          2 …………………………………………………………….. 

 

 

VI. Decyzja Zarządu P.Z.H.G.R. i D. O. 

Dnia………………………………… Nr uchwały /protokółu *……………………………………………………………… 

Przyjęto – nie przyjęto * na członka P.Z.H.G.R. i D. O w Poznaniu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
( wpisać uzasadnienie w przypadku odmowy przyjęcia ) 

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

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

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

Podpisy  

 

          Skarbnik                                                      Prezes                                                 Sekretarz 

……………………………..                               ……………………………..                          ……………………………… 
               ( podpis )                                                                          ( podpis )                                                                   ( podpis ) 

 

Założono akta członkowskie i kartę ewidencji……………………………………………………………………….. 

Wydano legitymacje członkowską nr   ……………………………………………………………………………………. 

Legitymację członkowską otrzymałem  …………………………………………………………………………………… 

                                                                                               ( podpis członka Związku ) 

 

VII. Skreślony z ewidencji………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                    ( wpisać datę, przyczynę, powód, numer uchwały, itp. * )  

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

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

Podpisy  

 

         Skarbnik                                                       Prezes                                                 Sekretarz 

…………………………..                                 …………………………….                            ……………………………….. 
          ( podpis )                                                                         ( podpis )                                                                   ( podpis ) 

 

*)  niepotrzebne skreślić 



                  

      


