
Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ja niżej podpisana/y …........................................................................................................................ 
zapoznawszy się ze Statutem oraz celami działalności i zadaniami realizowanymi przez Stowarzyszenie 
Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT z siedzibą w Kielcach przy 

ulicy Kościuszki 8, zgłaszam chęć przystąpienia do Stowarzyszenia jako :
1. członek zwyczajny     -  □
2. członek wspierający  -  □
3. członek zagraniczny   -  □

Jednocześnie oświadczam, że jako członek Stowarzyszenia zobowiązuję się do aktywnego i czynnego 
uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, regularnego opłacania ustalonych składek i sumiennego 

wypełniania wszystkich uchwał podejmowanych przez Władze Stowarzyszenia, a nadto strzec godności 
członka Stowarzyszenia MOTOEXPERT.

DANE OSOBOWE CZŁONKA STOWARZYSZENIA MOTOEXPERT
(prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania 

Adres korespondencyjny

PESEL

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

E-Mail

Wykształcenie 
(zawodowe, średnie, wyższe)

Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie MOTOEXPERT zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. 

zmian./ w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

Kielce, dn. ................................ ….......………………………
  własnoręczny podpis



Członkowie wprowadzający:

 Imię i nazwisko Rok przystąpienia do Stowarzyszenia

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na ewentualną publikację mojego imienia i nazwiska w witrynach internetowych 
Stowarzyszenia MOTOEXPERT

□TAK          □NIE

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania Stowarzyszenia MOTOEXPERT o wszelkich zmianach 
dotyczących moich danych personalnych i adresowych służących do kontaktu ze Stowarzyszeniem.

Kielce, dn. ................................          …………………………............
    własnoręczny podpis

Wypełnia Zarząd Główny

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia MOTOEXPERT  nr ……….... z dnia ……………

Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki 
Samochodowej MOTOEXPERT 
Pan/Pani/Firma ....................................................................................................................................
został/a przyjęty/a w poczet Członków Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców 
Techniki Samochodowej MOTOEXPERT w charakterze Członka Zwyczajnego / Wspierającego / 
Zagranicznego*

Kielce, dn. ……………………………… ………………….…………………………
     podpis 1. Członka Zarządu

………………………..…………………..
      podpis 2. Członka Zarządu

* niepotrzebne skreślić


