NR CZŁONKOWSKI....................................................
DATA PRZYJĘCIA.....................................................
NR UCHWAŁY ZARZĄDU....................................................

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich jako
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia:
Nazwisko
Imię / Imiona
Tytuł zawodowy / naukowy
województwo
miejscowość
Adres zamieszkania

ulica i nr domu
kod pocztowy
poczta

Data i miejsce urodzenia
Numer PESEL
województwo
miejscowość
Adres do korespondencji

ulica i nr domu
kod pocztowy
poczta

Miejsce zatrudnienia
tel. kontaktowy:
tel. komórkowy:
e-mail:
Oświadczam jednocześnie, iż zapoznałem/am się ze statutem Stowarzyszenia i deklaruję jego
przestrzeganie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie do celów działalności Stowarzyszenia moich
danych osobowych.

data i miejscowość .................................... podpis
.........................................
1. Członek rekomendujący:
Imię i Nazwisko:.................................................................................Podpis
2. Członek rekomendujący:
Imię i Nazwisko:.................................................................................Podpis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pola szare wypełnia SHP
Do deklaracji należy dołączyć krótki życiorys zawodowy.
Kartę należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
oraz jednocześnie pocztą elektroniczną na adres: shp@hydrogeolodzy.pl

ZASADY CZŁONKOSTWA I OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
W STOWARZYSZENIU HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
Członkami SHP mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkowie SHP dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest
obywatelem polskim, jest hydrogeologiem posiadającym co najmniej 2-letni staż zawodowy,
lub nie jest hydrogeologiem, ale jej praca związana jest z hydrogeologią i służy jej rozwojowi
lub szczególnie zasłużyła się dla hydrogeologii i SHP
oraz złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi życiorys zawodowy
wraz z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po
złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej.
Centralny rejestr członków prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
Szczegółowe zasady członkostwa, prawa i obowiązki członka oraz tryb ustania członkostwa
określa Statut Stowarzyszenia, dostępny na stronie https://www.hydrogeolodzy.pl/statut/

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA W ROKU 2017 i 2018
WYNOSI 100 zł
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA OD ROKU 2019
WYNIESIE 120 zł
Składki należy opłacać jednorazowo za cały rok, nie później niż do końca danego roku,
przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia
DANE DO PRZELEWU:
Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej

nr konta: 65 1140 2017 0000 4302 1287 4629

