Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie - MASKOT o.s. ,
IC: 22845321, z siedzibą przy ul Hawliczka nr 213/13, 737 01 Czeski Cieszyn

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA na rok szkolny 2018-2019
Swoim podpisem potwierdzam przekazanie składki członkowskiej stowarzyszeniu obywatelskiemu MASKOT o.s. w wysokości
300 CZK za moją rodzinę. Składka członkowska upoważnia do wykonywania praw związanych z członkostwem, zaznajomieniem
się ze sprawozdaniem działalności i jego zatwierdzeniem.
Składki członkowskie są poprzez fundusze MASKOTu w całości przeznaczone na potrzeby uczniów oraz kółek szkolnych.
Deklaracje oraz składki członkowskie prosimy przekazać wychowawcom do 23.11.2019.
Jednocześnie potwierdzam, że w ramach Walnego zebrania członków, które odbyło się w dniu 14 listopada 2018, zostałem
zapoznany z wnioskiem o uchwalenie nowego statutu stowarzyszenia oraz z treścią nowego statutu (www.zsptesin.cz/maskot
lub https://zsptesin.cz/files/200000609-5fe2660dd9/Nowy%20statut%20do%20odg%C5%82osowania-6.pdf).
Głosuję

ZA PRZYJĘCIEM

/

PRZECIWKO PRZYJĘCIU

IMIĘ i NAZWISKO UCZNIA

nowego statutu stowarzyszenia (niepotrzebne skreśl).
KLASA:

W Czeskim Cieszynie dnia 14.11.2018

.............................................
podpis członka Maskot o.s.

imię i nazwisko członka

INFORMACJE:
-Zjazd Absolwentów: 16.11.2018. Zaproszone roczniki są podane na stronach szkoły www.zsptesin.cz.
- BAL SZKOLNY: PIĄTEK 01.02.2019 w KaSS „Strzelnica”.
- Wiadomości na temat MASKOTu, deklaracje, kalendarz wydarzeń oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych
członków stowarzyszenia dostępne są na stronach szkoły www.zsptesin.cz.
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