Zarząd Stowarzyszenia
BMW Klub Polska
Skrytka pocztowa 17
02-741 Warszawa 121

Prośba o nadanie statusu Członka Wspierającego
Stowarzyszenia BMW KLUB POLSKA

Proszę o nadanie mi statusu członka wspierającego Stowarzyszenia BMW Klub Polska. Z mojej strony deklaruję wsparcie finansowe
Stowarzyszenia, dotacją w wysokości nie mniejszej niż PLN 150,00 na rok 2014.
Poniżej zamieszczam swoje dane osobowe.
IMIĘ (IMIONA):
NAZWISKO:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ADRES ZAMELDOWANIA
ULICA: ………………………………… NR DOMU: ……………………… NR LOKALU: …………………………………
MIASTO I KRAJ: ……………………………………………………….. KOD POCZTOWY: …………………………………………..
DATA I MIEJSCE URODZENIA: ……………………………………………………………………………………………………………………..
DOKUMENT TOŻSAMOŚCI *:

DOWÓD OSOBISTY / PASZPORT / LEGITYMACJA SZKOLNA SERIA I NUMER: …………………..

TELEFON KONTAKTOWY *:

KOMÓRKOWY / STACJONARNY Z NR-em KIERUNKOWYM: …………………………………………...

E-MAIL:

……………………………………………………………………………………………………………………...

NICK NA FORUM **: …………………………………… ROZMIAR KOSZULKI: S / M / L / XL / XXL ………………………..
*) Niepotrzebne skreślić. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza (najlepiej literami drukowanymi).
**) Nick z forum dyskusyjnego dostępnego na stronie www.bmw-klub.pl
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż powyżej)
ULICA: …………………………………………….. NR DOMU: ……………………….. NR LOKALU: ………………………………….
MIASTO I KRAJ: …………………………………... KOD POCZTOWY: ……………………………………………………………………
JEŻELI SĄ PAŃSTWO WŁAŚCICIELAMI BMW PROSIMY O KRÓTKI OPIS POSIADANYCH MODELI (MODEL, ROK – NIP. BMW E46 328 Ci, 99’)

Deklaruję dotację na rzecz BMW Klub Polska w wysokości (nie mniej niż 150 PLN/rok): ……………………… PLN (pole obowiązkowe)

Podpisując poniższy formularz potwierdzam chęć przystąpienia do Stowarzyszenia BMW Klub Polska w charakterze członka
wpierającego.
Stwierdzam, że zapoznałem się ze Statutem BMW Klub Polska i zgadzam się na zawarte w nim postanowienia.

...................................................................
Miejscowość i data

...........................................................

Czytelny podpis

Uwaga: BMW Klub Polska rezerwuje sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet członków Klubu oraz do nadania statusu członka wspierającego bez podania przyczyny.
Zastrzega sobie również prawo do 30-dniowej zwłoki w wydaniu karty członkowskiej. Zwłoka jest niezależna od Klubu, a wynika jedynie z procesu produkcji i personalizacji
karty i w wyjątkowych sytuacjach może ulec przedłużeniu.

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać listem zwykłym lub zwykłym priorytetowym (wnioski przesłane listem
poleconym nie będą rozpatrywane) na adres Klubu:

BMW Klub Polska
Skrytka pocztowa 17
02-741 Warszawa 121
Zgodnie ze Statutem, najdalej w ciągu trzech miesięcy (a z reguły dużo szybciej) wniosek zostanie rozpatrzony przez Zarząd, który
zdecyduje o podjęciu uchwały o nadanie kandydatowi statusu członka wspierającego. Niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku,
kandydatowi na członka zostanie przesłana decyzja Zarządu w tej sprawie.
W ciągu 30 dni od otrzymania informacji o decyzji Zarządu o przyjęciu do Klubu, członek zobowiązany jest wpłacić nie mniej niż PLN
200,00. Kwota ta zawiera opłatę startową PLN 50,00 oraz dotację na rok 2014 w wysokości zadeklarowanej we wniosku (nie mniej
niż PLN 150,00).
Wpłaty należy dokonać na:
BMW Klub Polska
Bank PEKAO S.A., I Oddział w Warszawie
Konto nr: 65 1240 1037 1111 0010 0262 6045
W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać:
OPŁATA STARTOWA I DOTACJA ZA ROK 2014
Opłata startowa w wysokości PLN 50,00 płatna jest jednorazowo i pokrywa koszty związane z przystąpieniem do Klubu (koszt
koszulki klubowej, karty członkowskiej, naklejki na szybę, podkładek pod tablicę, etc.). Dotacja wynosząca min. PLN 150,00 płatna
jest za rok kalendarzowy 2014 (czyli jej ważność jak i status Członka Wspierającego upływa 31 grudnia). Niezwłocznie po opłaceniu
opłaty startowej i dotacji zostanie zamówiona imienna karta członkowska, adres mailowy nowego członka zostanie dopisany do
e-mailowej listy (za pośrednictwem, której Zarząd informuje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących życia Klubu), a na stronie
www.bmw-klub.pl zostanie odblokowana część klubowa forum dyskusyjnego. Materiały klubowe (koszulka, karta członkowska,
informacje o firmach współpracujących, przysługujących zniżkach etc.) zostaną przesłane pocztą natychmiast po otrzymaniu przez
Klub karty członkowskiej.

Uwaga: BMW Klub Polska rezerwuje sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet członków Klubu oraz do nadania statusu członka wspierającego bez podania przyczyny.
Zastrzega sobie również prawo do 30-dniowej zwłoki w wydaniu karty członkowskiej. Zwłoka jest niezależna od Klubu, a wynika jedynie z procesu produkcji i personalizacji
karty i w wyjątkowych sytuacjach może ulec przedłużeniu.

