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………………….………….., .dn………………….  

  

  

  

Wniosek o utworzenie Oddziału Klubu HDK Legion  

  
Dane osoby wnioskującej 1  

imię i nazwisko: …………………………………………….……....…………….…, adres 

korespondencyjny: …………………………………………….…….………………..…, e-mail: 

…………………………..……..……, tel: ………..……..………………...………,  

Wnioskuję o utworzenie Oddziału Klubu HDK Legion w miejscowości:  

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

Proponowana nazwa Oddziału: …………………………………………….…….………………. 

przy (opcjonalnie)2 ………………………………………………………………..………………...   

Rodzaj Oddziału 3  …………………………………...…………………….………..………….…..  

Proponowany adres siedziby:   

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

Propozycja logo oddziału 4  

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

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

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

  

Klauzula rekrutacyjna:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz ustawy o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r ( Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z poźn. zm. )  

  

.……………….....……….……………  

podpis osoby wnioskującej  

                                                           
1 wnioskujący po utworzeniu Oddziału zostaje Koordynatorem;  
2 np. urząd, jednostka, punkt itp;  
3 np.cywilny, mundurowy, wojskowy;  
4 krótki opis symbolu do czego miałby nawiązywać (jednostka organizacyjna, region, miejscowość itp.);  
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Opis Koordynatora Oddziału  

  

Wykonywany zawód: ……………………………………………………………………………......  

Pełnione funkcje:   

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

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

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

Umiejętności: …………………………………………………………………....…………………...   

Zainteresowania: …………………………………………………………………………………….  

Dotychczasowa działalność społeczna:  

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

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

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

Osiągnięcia:  

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

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

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

Otrzymane odznaczenia i wyróżnienia (najwyższe):  

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

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

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

Informacje dodatkowe (np. statystyki tj. ilość zorganizowanych akcji, zebranej krwi) :  

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

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

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

.……………….....……….…………………………………………………….…….……………….  
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Str. nr 2 - opcjonalnie 5  

Poparcie wniosku 6  

  

  

Nazwa:  

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

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

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

  

…………………….…….……………….  

 pieczęć      imię i nazwisko, podpis  

  

  

  

  

Poparcie wniosku  

Nazwa:  

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

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

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

  

…………………….…….……………….  

 pieczęć      imię i nazwisko, podpis  

  

                                                           
5 poparcie nie jest konieczne ale uwiarygodnia i przyśpiesza proces weryfikacji wniosku;  
6 instytucja, urząd, jednostka, organizacja, grupa nieformalna, punkt przy którym miałby powstać Oddział lub wraz z 

nim działać.  
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Lista osób chętnych dołączyć do wnioskowanego Oddziału Klubu: 7   

  
imię i nazwisko 

  

            podpis  

1. ………………………………………………………………… …………………….  

2. ………………………………………………………………… …………………….  

3. ………………………………………………………………… …………………….  

4. ………………………………………………………………… …………………….  

5. ………………………………………………………………… …………………….  

6. ………………………………………………………………… …………………….  

7. ………………………………………………………………… …………………….  

8. ………………………………………………………………… …………………….  

9. ………………………………………………………………… …………………….  

10. ………………………………………………………………… …………………….  

11. ………………………………………………………………… …………………….  

12. ………………………………………………………………… …………………….  

13. ………………………………………………………………… …………………….  

14. ………………………………………………………………… …………………….  

15. ………………………………………………………………… …………………….  

16. ………………………………………………………………… …………………….  

17. ………………………………………………………………… …………………….  

18. ………………………………………………………………… …………………….  

19. ………………………………………………………………… …………………….  

20. ………………………………………………………………… …………………….  
  

Dodatkowe informacje (np. pomysł na działalność, proponowany zakres współpracy):  

                                                           
7 do utworzenia oddziału wymagane jest minimum 10 osób (Członków Zwyczajnych z opłaconą składką). Osoby 

te powinny wypełnić dodatkowo Deklarację Wstąpienia do Stowarzyszenia HDK Legion, które należy dołączyć 

do wniosku.  
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.……………….....……….…………………………………………………….…….…………………...  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Pouczenie:  

● Osoba składająca wniosek może dowolnie powiększać odpowiednie rubryki w razie chęci wpisania większej 

ilości danych.  
● Wniosek musi zawierać wszystkie elementy wzoru, w przypadku niewykorzystania (nie wpisania) danych 

rubryka ta powinna być przekreślona.  
● Przyjęcie pozytywne wniosku zależy w równej mierze od potwierdzenia przez kandydata jego wcześniejszej 

działalności jak i pomysłowości składanego wniosku.   
● Wnioski o utworzenie oddziału przy instytucjach lub organizacjach powinny zawierać zgodę od ich 

przedstawicieli. Zawarta zgoda, a więc pieczątka i podpis osoby reprezentującej, nie są równoznaczne z 

podjęciem współpracy a tylko wyrażeniem chęci podjęcia współpracy. Finalnie założenie oddziału przy takiej 

instytucji musi być zawarte pisemnie jako “Umowa  o współpracy”.   
● Wypełniony wniosek należy przesłać listem poleconym na adres korespondencyjny klubu: Klub HDK Legion, 

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kopernika 107.  

  

  

.……………….....……….……………  

podpis osoby wnioskującej  
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Rozpatrzenie wniosku 8  

  

  

Zebranie Zarządu Klubu HDK Legion w dniu:  ……………………………………………………..  

  

Decyzja:  

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

Uzasadnienie:  

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

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

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

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

  

Podpisy osób wydających decyzję (uczestniczących w posiedzeniu):  

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

…………………….…….……………….  
 

…………………….…….……………….  

…………………….…….……………….  
 

…………………….…….……………….  

…………………….…….……………….  
 

…………………….…….……………….  

…………………….…….……………….  

  

  

  

…………………….…….……………….  

pieczęć klubu  

  

  

  
DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA  

                                                           
8 wniosek rozpatrywany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu Klubu HDK Legion.  
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„STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI LEGION”  

Po zapoznaniu się ze statutem stowarzyszenia:  

„STOWARZYSZENIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI LEGION”,  

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia jako członka:  

- zwyczajnego;  

- wspierającego. (właściwe podkreślić)    

   

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

Imię i nazwisko oraz data i podpis  

   

KARTA EWIDENCYJNA  

Imiona i nazwisko ……………………………………………………………………………….…...  

Data i miejsce urodzenia ……………………………………..…………………..…………………  

Adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail ………………………..………………………….  

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

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

Wykształcenie …………………………………………………………………………...……………  

Wykonywany zawód ………………………………………………………………..………...……..  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, 

w celach(rekrutacyjnych) związanych z działalnością Klubu  HDK Legion, zgodnie z postanowieniami Ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm/. Oświadczam, że 

powyższe dane przekazuję dobrowolnie i że zostałem (am) poinformowany (na) o prawie do wglądu i ich 

poprawiania, oraz wycofania tej zgody.     

   

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

             Data i podpis  

 Adnotacje Zarządu …………………..………………………………………………………….…….  

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

…………………………….…………….………..  

……………………….……………………………  

……………………….……………………………  

                                                                                                                                               Data i podpisy   


