
Do Zarządu 
Ostrowskiego 'Towarzystwa Genealogicznego (OTG) 

 

DEKLARACJA 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości postanowienia statutu Towarzystwa, zwłaszcza 

dotyczące celów i zadań Towarzystwa oraz praw i obowiązków jego członków. 

 

 

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

(miejsce i data) (podpis) 

1. Imię (imiona) i nazwisko......................... ..........................................................................................  

2. Dokładny adres (z kodem i telefonem, e-mail) ................................................................................ 

3. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................................  

4. Wykształcenie (opcjonalnie). .....................................................  ........   ..........................................  

5. Zakres zainteresowań genealogicznych.........................................................................................  

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

7. Ewentualne uwagi: ....................................................................................................... 

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

Deklarację należy zaopatrzyć w podpis osoby wprowadzającej (członka OTG). 

 

Osoba wprowadzająca: Imię i nazwisko: ......................................... Podpis: ................... 

 

Decyzją Zarządu Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego (OTG) przyjęty(a)  

w poczet członków dnia. .......................... 

 

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

(Prezes)                  (Wiceprezes)               (Sekretarz)                        (Skarbnik) 

 
 
 



 
Wyciąg ze statutu Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego (OTG) 

§ 7  
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: 

1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań badawczych i popularyzatorskich 

w zakresie szeroko pojmowanej genealogii, 

2. wspieranie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania 

określone w punkcie poprzedzającym. 

§8 
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 

1. działalność naukową i wydawniczą, w szczególności poprzez publikację poradników, 

wyników badań genealogicznych, bibliografii, źródeł oraz ich inwentarzy, 

2. organizowanie konferencji, odczytów oraz sesji poświęconych genealogii, 

3. prowadzenie archiwum, zawierającego dane na temat historii poszczególnych rodzin, 

4. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 

5. doradztwo i pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych 

działalnością Stowarzyszenia, 

6. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 

doświadczeń w zakresie poszukiwań genealogicznych, 

7. utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze w kraju i 

zagranicą, 

8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji, 

9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 

§17 
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia. 

b) dbać o jego dobre imię, 

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 

d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, 

e) regularnie opłacać składki, 

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności: 

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może: 

b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia 

c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia. 

d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, 

e) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które 

Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, 

f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie 
 
 
Ja, niżej podpisany członek Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego (OTG), 

wyrażam zgodę (zgodnie z przepisami RODO) na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne dla celów statutowych. 

Jednocześnie zgadzam się / nie zgadzam się* na zamieszczenie mojego imienia, 

nazwiska, jak również sporządzonej przeze mnie notki biograficznej w wykazie członków 

Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego na jego stronie Internetowej (tylko imię i 

nazwisko), oraz w publikacjach OTG.  

 
 

................................................. 
data i czytelny podpis 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 


