
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 STOWARZYSZENIA  
DARŁOWSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA W DORZECZU  

WIEPRZY I GRABOWEJ 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Pełna nazwa deklarującego (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej) 
Adres: ______________________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________________________ kom. _________________________________________ 

Strony www ______________________________________________e-mail ________________________________________________ 

 
 Rodzaj działalności (zaznaczyć właściwy rodzaj) 

                     - podmiot gospodarczy branży turystycznej                                           - podmiot gospodarczy inny 

                     - organizacja pozarządowa branży turystycznej                                    - osoba fizyczna nieprowadząca dz. gosp.  

                     - organizacja pozarządowa inna                                                                  - szkoła, placówka oświatowa, uczelnia  

                     - instytucja kultury                                                                                           - camping 

 
 

Deklaruję przystąpienie do stowarzyszenia DARŁOWSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
W DORZECZU WIEPRZY I GRABOWEJ jako członek zwyczajny. 

 

 

Osobą wyznaczoną do reprezentowania w stowarzyszeniu jest:  

Pani/Pan ___________________________________________________________________________________________ 

stanowisko służbowe_______________________________________________________________________________ 

nazwa promowanego obiektu________________________________________________________________ 

 

 

 



OPŁATY: 

1. OPŁATA WPISOWA (JEDNORAZOWO) - 150,00 zł 

 

2. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE (ROCZNE): * 

1) Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

2) Organizacje pozarządowe branży turystycznej – 200 zł.  

3) Organizacje pozarządowe inne – 100 zł. 

4) Podmioty gospodarcze   branży turystycznej:  

a) do 10 miejsc noclegowych/ gastronomicznych – 50 zł.   

b) do 30 miejsc noclegowych/ gastronomicznych – 200 zł.  

c) do 50 miejsc noclegowych/ gastronomicznych – 300 zł.  

d) do 100 miejsc noclegowych/ gastronomicznych – 500 zł. 

e) do 150 miejsc noclegowych/ gastronomicznych – 700 zł. 

f) do 250 miejsc noclegowych/gastronomicznych – 1000 zł. 

g) powyżej 250 miejsc noclegowych/gastronomicznych – 1500 zł. 

h) campingi – 300 zł. 

5) Podmioty gospodarcze (inne) – nie mniej niż 300 zł. 

6) Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – 50 zł. 

7) Szkoły, placówki oświatowe, uczelnie – 50 zł. 

8) Instytucje kultury – nie mniej niż 200 zł  

 
 
 
*zaznaczyć właściwy rodzaj 

 
 
 

 

 

____________________________________________________                                 _______________________________________________________                                          
                             (data i miejsce)                                                                                       Podpis osoby upoważnionej (właściciel, dyrektor, prezes) 

 

 Niniejsza deklaracja zawiera szereg danych, które umożliwią nam sklasyfikowanie Państwa 
obiektu, a także jego promocję. 
 

Ważne jest, aby podać liczbę miejsc noclegowych (w przypadku obiektów branży turystycznej). 

Pozwolą one określić wysokość składek rocznych, które należy uiścić do 

końca LUTEGO każdego roku.  



W związku z charakterem prowadzonej działalności, należy zaznaczyć odpowiednio: 

Organizacja/obiekt/liczba miejsc noclegowych                  Kwota rocznej składki 

1) Organizacje pozarządowe branży turystycznej 200,00 zł 

2) Organizacje pozarządowe inne 100,00 zł 

3) Podmioty gospodarcze branży turystycznej:  

a) do 10 miejsc noclegowych/gastronomicznych 50,00 zł 

b) do 30 miejsc noclegowych/gastronomicznych 200,00 zł 

c) do 50 miejsc noclegowych/gastronomicznych 300,00 zł 

d) do 100 miejsc noclegowych/gastronomicznych 500,00 zł 

e) do 150 miejsc noclegowych/gastronomicznych 700,00 zł 

f) do 250 miejsc noclegowych/gastronomicznych 1 000,00 zł 

g) powyżej 250 miejsc noclegowych/gastronomicznych 1 500,00 zł 

h) campingi 300,00 zł 

4) Podmioty gospodarcze inne Nie mniej niż 300,00 zł 

5) Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 50,00 zł 

6) Szkoły, placówki oświatowe, uczelnie 50,00 zł 

7) Instytucje kultury Nie mniej niż 200,00 zł 

    

Informujemy, że osoby ubiegające się o członkostwo w Darłowskiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej zobowiązane są do wpłacenia jednorazowo kwoty 

150,00 zł w ramach tzw. „opłaty wpisowej”.  

 

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO: 

Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej 

ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno; NIP 499-06-47-233; REGON 321280927; KRS 0000435408 

BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W DARŁOWIE 

63 8566 0003 0113 4490 5000 0001 

wraz ze stosownym tytułem: 

− SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK ….............. (rok, za który wpłacana jest składka) * 

− OPŁATA WPISOWA (jednorazowo) – 150,00 zł 

*Jest to składka roczna, której nieuregulowanie ze strony członka Organizacji skutkuje pozbawieniem go praw i 

przywilejów wynikających z członkostwa, a także może spowodować wykreślenie podmiotu z Organizacji. 


