, dnia

dzie

miesic

rok

(imię i nazwisko)

(ulica)

(zawód)

(kod pocztowy i miejscowość)

(wykształecenie)

(miejsce urodzenia)

(miejsce zatrudnienia)

(imię ojca)

(PESEL)

wybierz
(imię matki)

(stan cywilny)

Do
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach,
w poczet Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu OSP
Brzeziny, Uchwał władz OSP oraz Uchwał władz ZOSP RP. Deklaruję równocześnie czynne
uczestnictwo
w
realizaci
celów
OSP.
................................................................
podpis kandydata
Prośbę popieramy:
1. ...........................................................................
(nazwisko i imię oraz funckja w OSP)
2. ...........................................................................
(nazwisko i imię oraz funckja w OSP)

podpis .....................................................

podpis .....................................................

Zgoda rodziców:*
do Młodzieżowej Drużyny
Wyrażamy zgodę na przynależność córki
syna
Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Jednocześnie wyrażamy zgodę w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawyz dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) na przetwarzanie przez OSP Brzeziny danych osobowych naszej
córki/naszego syna** na potrzeby działalności statutowej. Potwierdzamy otrzymanie wiadomości, że administratorem danych jest OSP
Brzeziny, ul. Reformacka 9, 95060 Brzeziny, przysługuje nam prawo wglądu do danych oraz ich poprawianie na warunkach określonych w
ustawie
o
ochronie
danych.
Stwierdzamy
zgodność
powyższych
danych.
Podpisy czytelne rodziców lub prawnych opiekunów:

1.

.....................................................
(nr telefonu)

2.

.....................................................
(nr telefonu)

*  dotyczy kandydatów w wieku poniżej 16 roku życia
**  niepotrzebne skreślić

(podpis)

(podpis)

DECYZJA ZARZĄDU

Dnia ...................................... 20 ................ r. Uchwałą Zarządu OSP nr ......................

................................................................ przyjęty został w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz w
poczet członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Brzeziny, dnia ....................... 20 .............. r.
Sekretarz OSP

Prezes OSP

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

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

Ślubowanie w obecności Prezesa lub Wiceprezesa:
"W pełni świadom obowiązków strażaka  ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i
zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi.
Swoim
zachowaniem
oraz
wyglądem
godnie
reprezentować
ochotnicze
straże
pożarne."

......................................., dnia ................... 20 ............r.

...............................................
podpis ślubującego

