TowarzysTwo rodu Plewako
02-786 Warszawa, ul. A. Romockiego „Morro” 20 m.32
e-mail: genealogia@plewako.pl (przesłanie e-mailem zwalnia od podpisu)

Ja, niżej podpisany/a, zgadzam się na podanie poniższych danych
genealogicznych do publicznej wiadomości w Bazie Genealogicznej pod
patronatem Towarzystwa Rodu Plewako https://genealogia.plewako.pl/

Ankieta Genealogiczna
1

imiona

2

nazwisko

3

nazwisko rodowe

4

data urodzenia*

5

**

oznaczona haplogrupa DNA

6

miejscowość urodzenia**

7

imiona i nazwisko ojca

8

data urodzenia ojca

9

imiona i nazwisko matki

10

nazwisko rodowe matki

11

data urodzenia matki*

12

imiona i nazwisko małżonka

13

data ur. małżonka*

14

nazwisko rodowe małżonka**

15

data i miejsce ślubu/rozw.?**

16

imiona i nazwiska dzieci**

daty* i miejsce** urodzenia dzieci

a
b
c
d
17

Informacje dodatkowe

…………………………………………
…………………………………………
miejscowość,
data
podpis odręczny
* można podać tylko rok
**można nie podawać
uwaga: przekazane dane dotyczące współmałżonka i niepełnoletnich dzieci
traktowane będą jako uzgodnione między małżonkami

TowarzysTwo rodu Plewako
z siedzibą w Warszawie, ul. A. Romockiego „Morro” 20 m. 32
REGON 146836047, NIP 9512375305, Nr 398 Ewidencji Stow. Zwykłych
Idea Bank S.A. PL 94 1950 0001 2006 0697 8321 0003 BIC: IEEAPLPA

Ja, niżej podpisany/a podtrzymuję członkostwo*/proszę o przyjęcie mnie w
poczet członków* Towarzystwa Rodu Plewako, zgodnie z Regulaminem
Towarzystwa z dnia 18 maja 2018 r. i znowelizowaną ustawą Prawo o
Stowarzyszeniach, (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.). Zobowiązuję się działać
zgodnie z Regulaminem Towarzystwa, opłacać obowiązkowe składki
członkowskie oraz udzielać innego wsparcia w realizacji celów Towarzystwa.
Przedkładam wypełnioną Ankietę Personalną i Ankietę Genealogiczną
wykazujące moją łączność z Rodem Plewako.

Ankieta personalna dla Towarzystwa Rodu Plewako
1
2
3
4
5

imiona
nazwisko
nazwisko rodowe
data urodzenia
miejscowość urodzenia

6
7
8
9
10
11
12

tytuł zawodowy lub naukowy

13

tel. GSM

14

obywatelstwo
kraj zamieszkania
miejscowość zamieszkania
adres korespondencyjny
adres e-mail
tel. kontaktowy

+

związek z Rodem Plewako
lub przynależność do rodzin
złączonych z Rodem Plewako
(pkt.11c Regulaminu)

……………………………………
miejscowość,
* niepotrzebne skreślić

data

…………………………………………
podpis odręczny

TowarzysTwo rodu Plewako
02-786 Warszawa, ul. A. Romockiego „Morro” 20 m.32
e-mail: genealogia@plewako.pl (przesłanie e-mailem zwalnia od podpisu)

Ja, niżej podpisany/a, zgadzam się na podanie poniższych danych
genealogicznych do publicznej wiadomości w Bazie Genealogicznej pod
patronatem Towarzystwa Rodu Plewako https://genealogia.plewako.pl/

Ankieta Genealogiczna
1

imiona

2

nazwisko

3

nazwisko rodowe

4

data urodzenia*

5

**

oznaczona haplogrupa DNA

6

miejscowość urodzenia**

7

imiona i nazwisko ojca

8

data urodzenia ojca

9

imiona i nazwisko matki

10

nazwisko rodowe matki

11

data urodzenia matki*

12

imiona i nazwisko małżonka

13

data ur. małżonka*

14

nazwisko rodowe małżonka**

15

data i miejsce ślubu/rozw.?**

16

imiona i nazwiska dzieci**

daty* i miejsce** urodzenia dzieci

a
b
c
d
17

Informacje dodatkowe

…………………………………………
…………………………………………
miejscowość,
data
podpis odręczny
* można podać tylko rok
**można nie podawać
uwaga: przekazane dane dotyczące współmałżonka i niepełnoletnich dzieci
traktowane będą jako uzgodnione między małżonkami

TowarzysTwo rodu Plewako
z siedzibą w Warszawie, ul. A. Romockiego „Morro” 20 m. 32
REGON 146836047, NIP 9512375305, Nr 398 Ewidencji Stow. Zwykłych
Idea Bank S.A. PL 94 1950 0001 2006 0697 8321 0003 BIC: IEEAPLPA

Ja, niżej podpisany/a podtrzymuję członkostwo*/proszę o przyjęcie mnie w
poczet członków* Towarzystwa Rodu Plewako, zgodnie z Regulaminem
Towarzystwa z dnia 18 maja 2018 r. i znowelizowaną ustawą Prawo o
Stowarzyszeniach, (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.). Zobowiązuję się działać
zgodnie z Regulaminem Towarzystwa oraz opłacać obowiązkowe składki
członkowskie oraz udzielać innego wsparcia w realizacji celów Towarzystwa.
Przedkładam wypełnioną Ankietę Personalną i Ankietę Genealogiczną
wykazujące moją łączność z Rodem Plewako.

Ankieta personalna dla Towarzystwa Rodu Plewako
1
2
3
4
5

imiona
nazwisko
nazwisko rodowe
data urodzenia
miejscowość urodzenia

6
7
8
9
10
11
12

tytuł zawodowy lub naukowy

13

tel. GSM

14

obywatelstwo
kraj zamieszkania
miejscowość zamieszkania
adres korespondencyjny
adres e-mail
tel. kontaktowy

+

związek z Rodem Plewako
lub przynależność do rodzin
złączonych z Rodem Plewako
(pkt.11c Regulaminu)

……………………………………
miejscowość,
* niepotrzebne skreślić

data

…………………………………………
podpis odręczny

