Warszawski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
ul. Trakt Brzeski 9/11, 05-077 Warszawa
NIP: 521-3275-700

REGON: 015284997

Jak wstąpić do Warszawskiego Związku Hodowców
Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
1) Wypełnij deklarację przystąpienia do Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Druk deklaracji znajdziesz w dziale „do pobrania” na naszej
stronie internetowej (www.hodowcy.waw.pl). Deklaracja musi być wydrukowana
dwustronnie na jednej kartce formatu A4. Podczas wypełniania deklaracji:
•
•

•

Podaj swoje dane osobowe i podpisz się wyraźnym podpisem
Jeżeli nie znasz hodowców zrzeszonych w Związku pola „członkowie wprowadzający”
pozostaw puste. W takim przypadku związek zastrzega sobie jednak prawo do
sprawdzenia czy hodowla danego członka jest zgodna z celami statutowymi Związku.
Pola oznaczone gwiazdką wypełnia Związek.

2) Przygotuj zdjęcie do legitymacji członkowskiej o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm. Podpisz
zdjęcie na odwrocie.
3) Umów się na rozmowę zapoznawczą z członkiem Zarządu. Celem rozmowy
zapoznawczej jest poznanie kandydata na członka Związku. Podczas rozmowy kandydat
musi wykazać chęć przystąpienia do Związku oraz gotowość do przestrzegania Statutu,
który jest najważniejszym dokumentem Związku. Dobrze jest przeczytać Statut przed
rozmową zapoznawczą. Numery telefonów oraz adresy e-mail członków Zarządu Związku
znajdziesz w dziale „kontakt” na naszej stronie internetowej (www.hodowcy.waw.pl).
4) Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przekaż wypełnioną deklarację* i zdjęcie oraz uiść
następujące opłaty:
•
•
•

wpisowe:
składka roczna:
prace społeczne**:

30 zł;
100 zł;
50 zł.

Podczas rozmowy możesz zamówić i opłacić obrączek na najbliższy sezon hodowlany.
* Złożenie deklaracji w miesiącach późniejszych niż wrzesień powoduje przyjęcie członka natychmiast
po decyzji Zarządu, natomiast składka opłaca członkostwo od stycznia roku następnego;
* * Opłata za prace społeczne jest zwracana po wykonaniu prac na rzecz Związku takich jak
organizacja wystawy czy pomoc przy imprezach okolicznościowych.

5) Poczekaj na decyzję Zarządu w sprawie przyjęcia Cię w poczet członków Związku.
O przyjęciu w poczet członków Związku zostaniesz poinformowany telefonicznie lub
osobiście. Oficjalnie ogłoszenie nowo przyjętych członków odbywa się podczas zebrania
ogólnego członków. Po oficjalnym przyjęciu zostanie wyrobiona legitymacja członkowska.
Nie ma formalnego okresu wyrobienia legitymacji jednak zwyczajowo legitymację wyrabia się
w okresie miesiąca. Legitymację można odebrać osobiście po ówczesnym umówieniu się.
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