
 DEKLARACJA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Imię: ……………………………………

Nazwisko:………..…......………………….  Nazwisko panieńskie:…………….......……………

Adres
ulica: ................................................................................................................................................

kod: ….. - ……..  miejscowość:……...........………………………………………………………

tel. domowy ................................................... tel. komórkowy........................................................

tel. służbowy: ………….……………  e-mail ….............................................................................

Rok matury lub okres uczęszczania do „Marcinka”: ……...........……….………………………...

klasa: ………….. wychowawca……….……..........……………………..………………………..

Znaczący nauczyciele: ………………..........……..……………………………………………….

Zobowiązuję się do wniesienia w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia wpisowego 
w kwocie: …. zł oraz deklaruję dobrowolnie składki roczne (półroczne) w wysokości: ….. zł. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Stowarzyszenia 
(Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Będziemy wdzięczni za dodatkowe informacje o sobie: (studia, zawód, miejsce pracy, rodzina itp.)

Data ...............................................................            podpis 

Przyjęto na członka zwyczajnego z dniem ......................................................................................

za Zarząd ...................................................

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego
Rok założenia 1989

ul. Bukowska 16, 60-809 Poznań
www.marcinek.net

Konto: BZ WBK S.A. VI O/Poznań, pl. Wolności 15, 60-967 Poznań; nr 54 1090 1362 0000 0000 3601 8123

„Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu, 
z którego się w swym czasie wypłacać winniśmy.”

Karol Marcinkowski
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