Koło ………………..
Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”
www.smd.org.pl, e-mail: smd@smd.org.pl

Deklaracja wstąpienia do
STOWARZYSZENIA „MŁODZI DEMOKRACI”
Ja, niżej podpisana/y

Dane kandydata
Imię

Nazwisko

Pesel

Data i miejsce urodzenia

Uczelnia / szkoła, rok / klasa i kierunek Miejsce pracy

Dane kontaktowe
Adres e-mail

Telefon

Telefon komórkowy

Komunikator internetowy (GG, Skype)

Adres korespondencyjny:
Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina / dzielnica

Proszę o przyjęcie do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Zobowiązuję się do regularnego
opłacania składek członkowskich i przyjmuję do wiadomości fakt, iż na podstawie Statutu moje
członkostwo wygaśnie w przypadku zaległości składkowych obejmujących okres 6 miesięcy.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych przez S"MD" w celach statutowych.

................................................
.................................................
(miejsce i data)
(podpis)
__________________________________________________________________________________
[wypełnia zarząd koła]
Przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”.
................................................
(miejsce i data)

.................................................
(podpis)

ANKIETA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA „MŁODZI DEMOKRACI”
KOŁO W ……………………………………………..
Pyt. 1. Jakie były najważniejsze przyczyny, dla których wstępujesz do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Pyt. 2. Jaka jest Twoim zdaniem bliskość Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” z Platformą Obywatelską.
1 oznacza brak powiązań a 10 oznacza silną identyfikację?
brak identyfikacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. silna identyfikacja
Pyt. 3. Czy planujesz działalność w Platformie Obywatelskiej?
□
Nie
□
Tak, jaką? .........................................................................................................................................
Pyt. 4. Wykształcenie:
□
Uczę się w gimnazjum ......................................................................................................................
□
Uczę się w liceum .............................................................................................................................
□
Studiuję ............................................................................................................................................
Pyt . 5. Języki:
□
Angielski
□
Niemiecki
□
Inny..................................................................................................................................................
Pyt. 6. Czy działałeś kampaniach wyborczych, demonstracjach, pikietach itp.?
□
Nie
□
Tak, jakich, kiedy? ...........................................................................................................................
Pyt. 7. Czy kandydowałeś do samorządu?
□
Nie
□
Tak, w okręgu.................................. uzyskana liczba głosów .............................................................
z list wyborczych ................................................................
Pyt. 8. Czy zamierzasz kandydować w najbliższych wyborach do samorządu?
□
Nie
□
Tak, w okręgu........................................................................
Pyt. 9. Czy angażujesz się w samorząd na swojej uczelni/szkole?
□
Nie
□
Tak, jak? ..........................................................................................................................................
Pyt. 10. Skąd dowiedziałeś się o Stowarzyszeniu „Młodzi Demokraci”?
□
Z Internetu
□
Z mediów
□
Od znajomego
□
Z akcji S”MD”
Pyt. 11. Czy byłeś lub jesteś członkiem innego Stowarzyszenia, Fundacji, Organizacji, Partii?
□
Nie
□
Tak, jakiej? ......................................................................................................................................
Pyt. 12. Udział w organizacji kampanii wyborczych (kiedy i w jakiej formie):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozić może nie przyjęcie lub
usunięcie z listy członków Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”.

..........................................................
(miejsce i data)

..........................................................
(podpis)

