DEKLARACJA „Motocykl Moje Hobby”
(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

Imię:
Nazwisko:
Ulica (lub wieś):
Nr mieszkania:

Nr domu:
Kod poczt.:

-

Miejscowość:

Niniejszą deklarację należy wydrukować,
wypełnić, podpisać i przesłać na adres
Stowarzyszenia:
„Motocykl Moje Hobby”
ul. Starogardzka 13/2,
93-491 Łódź.
Jednocześnie należy wpłacić roczną
składkę członkowską w wysokości 100 zł.
na konto bankowe Stowarzyszenia.
Numer konta:
Vokswagen Bank Polska S.A.
49 2130 0004 2001 0599 4801 0001

Adres e-mail:
Nr telefonu:
Deklaruję chęć Data i podpis:
bycia członkiem
Stowarzyszenia
„MOTOCYKL
MOJE HOBBY”
Adnotacje zarządu:

Podpisanie deklaracji jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów działalności statutowej Stow. MMH
oraz przynależności do Polskiego Związku Motorowego.

Składkę można też przesłać tradycyjnie,
przekazem pocztowym na podany adres.
UWAGA: Dokonanie wpłaty bez
przysłania deklaracji członkowskiej będzie
rozumiane nie jako składka członkowska
w Stowarzyszeniu a jako wpłata tylko na
pokrycie kosztu wydania rocznika 2013
biuletynu „Motocykl Moje Hobby”

DEKLARACJA „Motocykl Moje Hobby”

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO STOWARZYSZENIA

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

„MOTOCYKL MOJE HOBBY”

Imię:
Nazwisko:
Ulica (lub wieś):
Nr domu:
Kod poczt.:
Miejscowość:
Adres e-mail:
Nr telefonu:

Za składkę o tej samej wysokości 100 zł na rok otrzymasz:
Nr mieszkania:

Jednocześnie należy wpłacić

1. rocznik biuletynu „Motocykl Moje
Hobby;
składkę
członkowską w wysokości 100 zł.
na konto bankowe Stowarzyszenia.

-

2. członkostwo w Polskim Związku Motorowym i m.in.:

Numer konta:

Vokswagen Bank Polska S.A.
- 70% zniżki w ubezpieczeniu OC użytkowników
49 dla
2130pojazdów
0004 2001 0599 4801 0001
pojazdów mechanicznych w PZU
zabytkowych (motocykli i aut powyżej 25-letnich);

Deklaruję chęć Data i podpis:
- możliwość sklasyfikowania
bycia członkiem
Stowarzyszenia
Pojazdów Zabytkowych;
„MOTOCYKL
MOJE HOBBY”
Adnotacje zarządu:

Niniejszą deklarację należy przesłać na
adres Stowarzyszenia:
„Motocykl Moje Hobby”
ul. Starogardzka 13,
93-491 Łódź.

Składkę można też przesłać tradycyjnie,
przekazem
pocztowym
na podany adres.
w Mistrzostwach
Polski
UWAGA: Dokonanie wpłaty bez

- inne świadczenia bezpłatne i ulgowe
członków
przysłaniadla
deklaracji
członkowskiej będzie
PZM-otu. Patrz: www.pzm.pl
;
rozumiane
nie jako składka członkowska
w Stowarzyszeniu a jako wpłata tylko na

3. Ulgowe wpisowe na imprezach organizowanych
przez rocznika 2013
pokrycie kosztu wydania
Podpisanie deklaracji jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów działalności
statutowej
Stow.
MMH
Stowarzyszenie „Motocykl Moje Hobby”.
biuletynu „Motocykl Moje Hobby”
oraz przynależności do Polskiego Związku Motorowego.

